SLOVENSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA V BRATISLAVE
FA K U LT A E L E K T R O T E C H N I K Y A I N F O R M A T I K Y

INFORMÁCIE K ZÁPISU
Vážené uchádzačky, vážení uchádzači,

týmto by sme Vám radi poďakovali za prejavený záujem o štúdium na Fakulte elektrotechniky a informatiky STU

v Bratislave.
Ponúkame Vám vykonanie zápisu na štúdium bez fyzickej prítomnosti.
K tomu je potrebný Váš písomný súhlas, ktorý nám spolu s nasledujúcimi dokumentami pošlete
poštou v termíne do 24.8.2022:

Overená kópia maturitného a koncoročného vysvedčenia z posledného ročníka
(len tí, ktorí ich ešte neodovzdali v listinnej podobe).
Súhlas s vykonaním zápisu na štúdium bez fyzickej prítomnosti.
Čestné vyhlásenie študenta o štúdiu na vysokých školách – ID prosím nevyplňovať, vygeneruje sa až
po založení štúdia. (V prípade predchádzajúceho štúdia na inej VŠ na Slovensku doložte aj potvrdenie
o dobe štúdia)
Zápisný hárok študenta (vyberiete si podľa študijného programu, na ktorý ste boli prijatí).
Posledné tri dokumenty si viete stiahnuť a vytlačiť z našej webstránky:
https://www.fei.stuba.sk/sk/aktuality-a-informacie/tlaciva-k-apisu.html?page_id=5136
Na e-mail zadaný v e-prihláške vám boli zaslané prihlasovacie údaje do aplikácie „Návratka
k prihláške na štúdium na STU“, v ktorej záväzne potvrdíte svoj záujem o štúdium na
FEI STU. Následne sa Vám sprístupní možnosť objednania jedného z ponúkaných typov
preukazu študenta STU, jeho úhrada, vloženie fotky a výber povinne voliteľných predmetov.
Riaďte sa pokynmi v návratke.
Ak sa rozhodnete zapísať na našu fakultu, je potrebné urobiť e-návratku a súčasne aj poslať poštou všetky
potrebné horeuvedené dokumenty v termíne do 24.8.2022 na adresu: Fakulta elektrotechniky a informatiky,
Pedagogické oddelenie, Ilkovičova 3, 812 19 Bratislava.
Na základe potvrdenia vášho záujmu o štúdium v Návratke v akademickom informačnom systéme
a doručených dokumentov, Vám bude dokončený úplný zápis na bakalárske štúdium v akademickom roku
2022/2023.
Potvrdenie o štúdiu bude zapísaným študentom vydané až v akademickom roku 2022/2023, t.j. od
5. 9. 2022. V prípade, ak vám bude niečo nejasné, môžete ma kontaktovať elena.bilkova@stuba.sk alebo
0918 640 408.
Sledujte oficiálne info na www.fei.stuba.sk,
zaujímavosti na www.matozmysel.sk.
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