Zápis na štúdium

Zápis na štúdium na akademický rok 2019/2020 bude uskutočňovaný cez IS MAIS (Online zápis na
štúdium). Online zápis na štúdium je určený pre študentov 2. , 3. a 4.ročníka bakalárskeho štúdia, všetky
ročníky inžinierskeho štúdia a podľa rozhodnutia fakulty aj doktorandského štúdia.
Študent môže vykonať zápis na štúdium ak:
1. spĺňa podmienky pre postup do ďalšieho obdobia (viď. Štud.poriadok § 17)
2. zaplatil poplatok za zápis a platba je zaevidovaná v IS MAIS (spárovaná)
3. skontroluje zápisný hárok s predmetmi
4. oboznámi sa s uvedenými predpismi na úseku BOZP a PO

Informácie o platbách, ktoré sú študentovi určené počas štúdia sú v časti Štúdium – Financovanie.

V rozhodnutí o poplatku je uvedená čiastka, ktorú má študent zaplatiť do uvedeného Dátumu splatnosti a Číslo účtu,
na ktorý má zaplatiť uvedenú sumu. Nezabudnite uviesť správny VS-variabilný symbol a ŠS-špecifický symbol, bez
týchto položiek nebude vaša platba správne priradená.

Poplatok za zápis a školné študent je potrebné uhradiť podľa údajov v MAISe len bankovým prevodom (nie
poštovou pokážkou). Informácia o tom či vaša platba bola zaevidovaná sa objaví ako uhradená suma v stĺpci
Uhradené alebo v časti Pripísané platby v ľavom menu.
Zápis predmetov na akademický rok 2019/2020 v MAISe prebieha na všetkých fakultách TUKE.
Podľa študijného poriadku každý študent je sám zodpovedný za zápis predmetov do svojho študijného plánu a je
povinný dodržiavať oznámené termíny a spôsob zápisov predmetov. Pred zápisom na štúdium je potrebné dôkladne
si skontrolovať zápisný hárok a prípadné nezrovnalosti riešiť so študijným oddelením fakulty.
Pred zápisom na štúdium je študent povinný oboznámiť sa so všeobecnými požiadavkami ochrany pred požiarmi a
oboznámiť sa so všeobecnými požiadavkami bezpečnosti a ochrany zdravia pracujúcich v objektoch a priestoroch
TUKE a to klikom na linky na príslušné dokumenty. Po prečítaní dokumentov, študent potvrdí oboznámenie sa
s BOZP a PO zaškrtnutím zodpovedajúcich okienok.
Zápis na štúdium na nasledujúci akademický rok je možný v MAISe v časti Zápis - Online zápis na štúdium.

Informácia o termíne zápisu na
štúdium vo zvolenom ak.roku.
Každá fakulta si definuje termíny.

Informácia o predpisoch
na úseku BOZP a PO

Ak študent spĺňa podmienky uvedené v bode 1.až 4. po kliknutí na

Prebehne úspešný zápis na štúdium a zobrazí sa mu oznam o úspešnom zápise na štúdium:

V prípade, že platba nie je zaevidovaná v MAISe, nebrebehne zápis:

Po vykonaní elektronického zápisu na štúdium, študent si môže vytlačiť z MAISu tlačivo „Potvrdenie
o návšteve školy“ v časti Tlačové zostavy

