
PRIHLASOVANIE NA PREDMETY na FMMR TUKE 

Zápis predmetov na akademický rok 2018/2019 
 

 

Kolo podávania požiadaviek pre študentov pokračujúcich v štúdiu na zápis predmetov 

(povinných, povinne voliteľných, výberových a na opakované zápisy)  

 

                 bude v MAISE otvorené od 27.06.2018  uzavreté bude 27.08.2018. 

 

Zápisy na štúdium budú uskutočňované cez IS MAIS (e-zápis). E-zápis na štúdium je určený 

pre zápis do 2. , 3. a 4.ročníka bakalárskeho štúdia a všetky ročníky inžinierskeho štúdia 

v dennej aj externej forme štúdia. 

Zápis sa týka všetkých študentov, teda aj tých, ktorí už vyčerpali štandardnú dĺžku štúdia, 

alebo majú prerušené štúdium a pokračujú v štúdiu v ak. roku 2018/2019. 

Študenti prvého ročníka v bakalárskom štúdiu v ak. roku 2018/19 si urobia zápis predmetov 

na študijnom oddelení v deň zápisu. 

 

Predmety zabezpečujúce (KTV, KJ, KSV) zápisy na ich predmety a postup sú zverejnené na 

ich katedrových stránkach. 

 

Opakované zápisy na predmety je možné urobiť za všetky predmety, ktoré neboli úspešné 

vykonané. 

Študent  je povinný  zapísať  si  na  zimný  a letný  semester  predmety  v súlade  s  

príslušným  študijným programom tak, aby  ich  úspešným  absolvovaním splnil stanovené  

podmienky  pre  pokračovanie v štúdiu v ďalšom akademickom roku podľa § 17 Študijného 

poriadku. Výnimkou môže byť posledný rok štúdia daného študijného programu, ak mu 

zostali neabsolvované predmety za menej kreditov a/alebo štátna skúška podľa § 18 ods. 1 

písm. b) Študijného poriadku.  

Za správnosť zápisu predmetov je zodpovedný študent. Pred zápisom na štúdium je 

potrebné dôkladne si skontrolovať zápisný hárok a prípadné nezrovnalosti riešiť so študijným 

oddelením fakulty. 

Otázky, prípadne voľbu PV predmetov je možné konzultovať osobne alebo elektronicky  

s tútormi ŠP ( popis problému, meno priezvisko, ročník, ŠP a názov predmetu...)   

Mená jednotlivých tútorov sú v Informáciách o štúdiu na fakultných stránkach. 

V prípade nejasnosti kontaktujte študijné oddelenie FMMR. 

 

 

 

Priebeh  a forma zápisov na štúdium na akad. rok 2018/2019 budú zverejnené v auguste. 

 

 

 

V Košiciach 28.06.2018                                                    doc. Ing. Mária Mihaliková, PhD. 

                                                                                       prodekanka pre Bc. a Ing. štúdium 

 


