INFORMÁCIE O ŠTÚDIU PRE PRVÁKOV

*názov Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie nahradil názov
Hutnícka fakulta s účinnosťou od 1. júla 2017

Milí študenti,
Milí študenti,
prostredníctvom tejto informačnej brožúry by sme Vám chceli priblížiť inf
prostredníctvom tejto brožúry
ktoré budete potrebovať počas štúdia k úspešnému ukončeniu akademick
by sme Vám chceli priblížiť informácie,
na Fakulte materiálov,
metalurgie
a recyklácie
Technickej
ktoré budete
potrebovať
počas
štúdia univerzi
k úspešnému ukončeniu akademického roka
na Fakulte materiálov, metalurgie a recyklácie
Technickej univerzity v Košiciach.

Na úvod si Vám dovoľujeme
predstaviť vedenie FMMR TUKE
Dekanka

doc. Ing. Iveta Vasková, PhD.

Technická univerzita v Košiciach
Fakulta materiálov, metalurgie
a recyklácie
Letná 9, 042 00 Košice
tel.: + 421 55 / 602 1111 - centrála
+ 421 55 / 602 2023 - sekretariát
e-mail: dekanat.fmmr@tuke.sk
iveta.vaskova@tuke.sk

Prodekan pre vzdelávanie

doc. RNDr. Ľubomír Pikna, PhD.

tel.: + 421 55 / 602 1111 - centrála
+ 421 55 / 602 2315
e-mail: studijne.fmmr@tuke.sk
lubomir.pikna@tuke.sk

Tajomník
Ing. František Petričko
tel.: + 421 55 / 602 1111 - centrála
+ 421 55 / 602 2018
e-mail: tajomnik.fmmr@tuke.sk
frantisek.petricko@tuke.sk

Predseda
akademického senátu
doc. Ing. Gabriel Sučik, PhD.
tel.: + 421 55 / 602 2971
+421 903 664 334
+421 55 / 602 3108
e-mail: gabriel.sucik@tuke.sk

Prodekanka pre vonkajšie
vzťahy a marketing
Ing. Martina Hrubovčáková, PhD.
tel.: + 421 55 / 602 1111 - centrála
+ 421 55 / 602 2311
e-mail: rozvoj.fmmr@tuke.sk
martina.hrubovcakova@tuke.sk

Prodekan pre vedu, inovácie
a medzinárodné vzťahy
Mgr. Maroš Halama, PhD.

tel.: + 421 55 / 602 1111 - centrála
+ 421 55 / 602 2315
e-mail: veda.fmmr@tuke.sk
maros.halama@tuke.sk

A takto vyzeráme v civile

Kde riešiť
študijné problémy....

Čo robiť,
keď začne semester....

Práca
študijných
referentiek
sa
sústreďuje
z pohľadu študenta na vydávanie potvrdení o návšteve
VŠ, potvrdzovanie zliav na MHD, ŽSR alebo ZSSK. Pri
zápise Vám poskytnú množstvo potrebných informácií
ISIC preukaz je Váš doklad o tom, že navštevujete VŠ.
S otázkami týkajúcimi sa organizácie Vášho štúdia
(prerušenie štúdia, zanechanie štúdia, zdravotné
obmedzenia) Vám pomôže študijné oddelenie, ktoré
sídli na dekanáte FMMR TUKE, 4. poschodie, Letná 9
alebo prodekan pre vzdelávanie.

Odpoveď je jednoduchá, stačí chodiť do školy a učiť
sa. Všetko ostatné, podstatné sa dozviete na prvej
prednáške alebo cvičení. Akademický rok sa člení na
semestre – zimný a letný. Semestre sa zas členia na
týždne. Jeden semester zvyčajne predstavuje 13 týždňov
výučby. Na úvod semestra budete oboznámení s výučbou
v jednotlivých predmetoch. Pri každom predmete je určený
pedagóg, ktorý je za výučbu zodpovedný. Pripravuje plán
výučby v predmete na celý akademický rok. Zvyčajne je
to prednášajúci. Informácie o jednotlivých predmetoch
nájdete aj na portáli MAIS:

Kontakt na študijné oddelenie:
http://fmmr.tuke.sk/wps/portal/fmmr/studium/kontakt
Pri riešení problémov Vám poradia tútori a študijní
poradcovia:

Študijní poradcovia
pre študijné programy bakalárskeho štúdia
študijný program: spracovanie a recyklácia odpadov
Ing. Tomáš Vindt, PhD.
študijný program: materiály
Ing. Miloš Matvija, PhD.
študijný program: hutníctvo
Ing. Martina Džupková, PhD.

http://maisportal.tuke.sk/portal/studijneProgramy.mais MAIS

Čo je MAIS?
Je to Modulárny Akademický Informačný Systém.
Používa sa pre riadenie pedagogických procesov na Vašej
univerzite a komunikáciu medzi študentom, pedagógom
a študijným oddelením. Do systému MAIS „nahadzujú“
vaši pedagógovia Vaše priebežné výsledky, ktoré ste
dosiahli počas semestra.
Cez MAIS sa taktiež prihlasujete na skúšky a môžete si
priebežne kontrolovať priebeh Vášho štúdia.
Nájdete ho na:

student.tuke.sk

ISIC
ISIC je jediný celosvetovo uznávaný medzinárodný
študentský identifikačný doklad preukazujúci štatút
študenta denného štúdia na základnej, strednej
alebo vysokej škole. ISIC ponúka výhodné zľavy doma
a v zahraničí na vstupnom do historických pamiatok,
múzeí, kultúrnych a športových zariadení, letné festivaly,
zimné lyžovačky, koncerty, na dopravu, ubytovanie,
stravovanie, či nákup tovarov a služieb.
Na ISIC si je však možné dobiť aj peniaze, za ktoré
sa môžete stravovať v ktorejkoľvek jedálni na TUKE
a v Študentských domovoch a jedálňach Technickej
univerzity v Košiciach (ŠDaJ TUKE).
Ako si dobiť peniaze na ISIC?
Jednoducho - pri pokladni, kde sa platí za jedlo.
Koľko vás to bude stáť?
Minimálna čiastka je 3 eurá.

Kreditový systém výučby

Skúšky

Čo sú kredity?
Kredity sú v podstate body za jednotlivé predmety. Každý
predmet je kreditovaný (bodovaný). V jednom semestri je
možné získať najviac 30 kreditov, čo za jeden akademický
rok (dva semestre) spolu tvorí 60 kreditov. Na to, aby
študent mohol prejsť z jedného semestra do druhého,
potrebuje získať 12 kreditov v zimnom semestri.
Aby mohol prejsť z jedného roka štúdia do druhého,
potrebuje nazbierať minimálne 36 kreditov. Je to preto,
že na TUKE už nemáme rozdelenie na 1.ročník, 2.ročník,
3.ročník ale na 1.rok štúdia, 2.rok štúdia, 3.rok štúdia...

Skúškou sa overujú vedomosti študenta z príslušného
predmetu. Forma a obsah skúšky musia byť v súlade
s informačným listom predmetu a prednášajúci je povinný
oboznámiť s nimi študentov na začiatku semestra.
• Skúška môže byť písomná, ústna na základe písomnej
prípravy, praktická, resp. ich kombinácia.
• Študent musí získať nadpolovičnú väčšinu bodov aj za
skúšku.
Neurobil som skúšku, teraz letím zo školy...
alebo zbytočná panika?

Študent si povinne zapisuje povinné predmety a vyberá si
k nim ďalšie predmety – povinne voliteľné a výberové.

Každý študent má oficiálne nárok na riadny termín skúšky
a prvý opravný termín. Ďalší termín je termín dekanský,
ktorý udeľuje dekan na základe písomnej žiadosti.

Zápočty a klasifikované zápočty

POZOR, AK SA ŠTUDENT NEZÚČASTNÍ NA RIADNOM
TERMÍNE A NEOSPRAVEDLNÍ SA, TENTO MU PREPADÁ
A ZOSTÁVAJÚ MU UŽ IBA OPRAVNÉ TERMÍNY.

Zápočet a klasifikovaný zápočet sa udeľuje po absolvovaní
predpísaného rozsahu vzdelávacích činností v rámci
predmetu na základe splnenia stanovených podmienok
(najmä účasť a výsledky priebežnej kontroly), ktoré boli
študentom oznámené na začiatku semestra.
• Klasifikovaným zápočtom sa hodnotia najmä
projektové, ateliérové a laboratórne práce alebo praktické
cvičenia z predmetov, ktoré nekončia skúškou.
Pri klasifikovanom zápočte je potrebné dosiahnuť
minimálne 51 zo 100 možných bodov.
• Zápočet sa udeľuje najneskôr do konca druhého
týždňa skúškového obdobia semestra, v ktorom bol
predmet realizovaný. Klasifikovaný zápočet sa udeľuje
najneskôr do konca skúškového obdobia semestra,
v ktorom bol predmet realizovaný.
Pri zápočte je potrebné dosiahnuť minimálne 16 bodov
z 30 bodov alebo 21 bodov zo 40 možných.
ŠTUDENT UZAVRIE PREDMET A ZÍSKA PRÍSLUŠNÝ
POČET KREDITOV VTEDY, AK ZÍSKA PO NADPOLOVIČNOM
POČTE Z PERCENT VYČLENENÝCH TAK PRE ZÁPOČET,
AKO AJ PRE SKÚŠKU Z DANÉHO PREDMETU.

Musím si kúpiť knihy?
Alebo ako je to so študijnou literatúrou...
Kde si môžem študijnú literatúru kúpiť?

www.elfa.sk
A kde si môžem študijnú literatúru požičať?

www.lib.tuke.sk

s FMMR sa vo svete nestratíš....

Ako nájdem učebňu,
V ktorej mám výučbu?
Napríklad označenie V401
V - znamená Vysokoškolská
4 - poschodie
01 - číslo miestnosti

Podpora študentov
• Za vynikajúci prospech
a reprezentáciu školy z prostriedkov štátneho rozpočtu
a štipendijného fondu TUKE
môžeš získať motivačné, prospechové a motivačné
odborové štipendium.
• FMMR TUKE pomáha aj  sociálne slabším
(Vyhláškou MŠ SR č. 102/2006 ) sociálnym štipendiom
pre študentov VŠ.
• Podnikové štipendiá – ponuky výrobných spoločností príprava študentov na zamestnanie v podniku (záverečné
práce, stáže, letné brigády...).
FMMR TUKE spolupracuje s firmami
z priemyselnej sféry. Ide o spoluprácu
v rámci rôznych analýz a meraní, či
poskytovanie vzdelávacích kurzov,
o spoluprácu na bakalárskych
a diplomových prácach alebo
poskytovanie podnikových štipendií.
Všetky podrobné informácie o podpore študentov
je možné nájsť aj na:

http://fmmr.tuke.sk/wps/portal/fmmr/studium/legislativa

Štúdium v zahraničí
Možnosť študovať v zahraničí sa na fakulte ponúka
už niekoľko rokov. Štúdium v zahraničí umožňuje
predovšetkým program ERASMUS, ktorý je zameraný
na mobilitu a spoluprácu vo vysokoškolskom vzdelaní
v Európe. Na základe uzatvorených
zmlúv majú študenti FMMR TUKE
možnosť študovať jeden či viac
semestrov v zahraničí.
Ponuka je stále aktualizovaná
a dobrá správa je aj to,
že počet zmluvných univerzít
sa každým rokom rozrastá.

A keď sa stratíš, jednoducho sa opýtaj

Všetky podrobné informácie o študentských mobilitách
a cestovných grantov pre študentov nájdete na:

http://fmmr.tuke.sk/wps/portal/fmmr/studium/studentske-mobility

V prípade nejasností alebo akýchkoľvek otázok
navštívte naše študijné oddelenie alebo sa obráťte
na svojich tútorov.
Sme tu pre Vás!
Ďalšie dôležité informácie nájdete aj na:

fmmr.tuke.sk
www.facebook.com/FMMR
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vytlačené na recyklovanom papieri

