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Zápisy v ak. roku 2013/2014
Informácia k zápisom
Študenti prvého ročníka bakalárskeho štúdia budú mať automaticky vytvorený zápisný list aj s predmetmi podľa odporúčaného
študijného plánu. Všetci ostatní si predmety študijného plánu zapíšu v systéme AIS vopred pred zápisom.

Niekoľko odporúčaní k zápisu predmetov
Pozor na skladbu predmetov študijného plánu, musí spĺňať podmienky študijného programu – pri pochybnostiach (hlavne
študenti s prerušeným štúdiom, po mobilitách a pod.) sa obráťte na svojho študijného poradcu, ktorý bude počas zápisov
prítomný.
Vytvára sa študijný plán na celý akademický rok, nielen na zimný semester.
Predmety bakalárskeho a magisterského stupňa štúdia nie sú zameniteľné (študent Mgr. štúdia si nemôže zapísať Bc. predmet
a naopak).
Študijný plán si po zápise môže študent zmeniť len z dôvodu rozvrhovej kolízie alebo z dôvodu zrušenia výučby predmetu
alebo z dôvodu neabsolvovania prerekvizít predmetu v predchádzajúcom období, a to do konca 2. týždňa výučbovej časti
semestra (4. október 2013). O možnosť zmeny študent požiada prodekana pre štúdium mailom a zmenu osobne vykoná v AIS
až po súhlasnom stanovisku. Následne na ŠO podpíše Protokol o zmene študijného plánu (najneskôr do 31. októbra 2013) a
ŠO mu potvrdí zmenu študijného plánu aj v indexe.
Po vytvorení študijného plánu sa študent povinne prihlási v AIS na rozvrh. Pozor, aj po každej zmene št. plánu je potrebné
zmeniť rozvrh.
Pred samotným zápisom sa uskutoční krátke informatívne stretnutie so študijným poradcom podľa harmonogramu:
Bakalárske štúdium
Rok štúdia

Študijný program

Dátum zápisu

Aplikovaná ekonómia

03. 09. 2013

Sociálna a pracovná psychológia

06. 09. 2013

Sociálna antropológia

10. 09. 2013

Európske štúdiá

11. 09. 2013

Európske štúdiá

02. 09. 2013

Sociálna a pracovná psychológia

04. 09. 2013

Aplikovaná ekonómia

12. 09. 2013

Sociálna antropológia

12. 09. 2013

Sociálna a pracovná psychológia

05. 09. 2013

Európske štúdiá

09. 09. 2013

Aplikovaná ekonómia

13. 09. 2013

Sociálna antropológia

13. 09. 2013

1.

Hodina zápisu

Miestnosť

8.00

B120

8.00

2.

A118
13.00

8.00

3.

A118
13.00

Magisterské štúdium
Rok
štúdia

1.

Študijný program

Dátum
zápisu

Sociálna antropológia

02. 09. 2013

Verejná politika

04. 09. 2013

Sociálna a pracovná
psychológia

05. 09. 2013

Európske štúdiá

09. 09. 2013

Sociálna antropológia

03. 09. 2013

Mená začínajúce na
písmená

A-Ž

Hodina
zápisu

Miestnos
ť

8.00

B120

8.00

Sociálna a pracovná
psychológia

A-M

8.00

N-Ž

13.00

10. 09. 2013

A-G

8.00

10. 09. 2013

H-K

13.00

11. 09. 2013

L-R

8.00

11. 09. 2013

S-Ž

13.00

12. 09. 2013

A-H

8.00

12. 09. 2013

CH - Ki

13.00

13. 09. 2013

Ko - N

8.00

13. 09. 2013

P-Ž

13.00

06. 09. 2013

Verejná politika
2.

B122

Európske štúdiá

Zápis študentov prijatých na štúdium v septembri 2013

1.

Sociálna antropológia

16. 09. 2013

C042

Sociálna a pracovná
psychológia

17. 09. 2013

Európske štúdiá

18. 09. 2013

B132

Verejná politika

19. 09. 2013

A118

C043
8.00

Následne budú študijní poradcovia k dispozícii vo svojich kanceláriách:
Študijný program

Štúdium

Študijný poradca

Miestnosť

Aplikovaná ekonómia

bakalárske

doc. Ing. Milan Horniaček, CSc.

A110

bakalárske

PhDr. Andrej Findor, PhD.

B129

magisterské

JUDr. PhDr. Lucia Mokrá, PhD.

C140

bakalárske

Mgr. Peter Broniš, PhD.

C039

magisterské

doc. PhDr. Eva Letovancová, PhD.

C036

bakalárske

Mgr. Andrej Mentel, PhD.

C204

magisterské

doc. Mgr. Martin Kanovský, PhD.

C211

magisterské

doc. Mgr. Katarína Staroňová, PhD.

A114

Európske štúdiá

Sociálna a pracovná psychológia

Sociálna antropológia
Verejná politika

Na zápis si študent prinesie:
Novoprijatí študenti Bc. štúdia:
1.občiansky preukaz
2.úradne overený rodný list (vydaté študentky úradne overený sobášny list)
3.2x fotografia 4,5x6,0 cm (označená na zadnej strane menom, dátum narodenia a študijným programom)
4.preukaz ISIC- iba držitelia ISICu vydaného UK Bratislava
5.poverená osoba na zápis prinesie úradne overené Splnomocnenie k zápisu a svoj občiansky preukaz
Novoprijatí študenti Mgr. štúdia:
1.úradne overený rodný list (vydaté aj úradne overený sobášny list)
2.úradne overený diplom a vysvedčenie o štátnej skúške (ak ste neposlali k prihláške na VŠ) a kópiu dodatku k diplomu
(absolventi bakalárskeho štúdia na FSEV UK – stačia kópie dokladov)
3.2x fotografia ( na index a spis) označená na zadnej strane menom , priezviskom a študijným programom)
4.preukaz ISIC- iba držitelia ISICu vydaného UK Bratislava
5.poverená osoba na zápis prinesie úradne overené Splnomocnenie k zápisu a svoj občiansky preukaz
Ostatní študenti Bc. a Mgr. štúdia:
1.doklad o zaplatení poplatku za zápis
2.index
3.preukaz ISIC
4.študenti tretieho Bc. ročníka a druhého Mgr. ročníka – vyplnený a podpísaný Súhlas s vydaním dokladov o ukončení štúdia na
slávnostnej promócii http://www.fses.uniba.sk/index.php?id=5352

5.študenti so súbežným štúdiom na inej fakulte vyplnené tlačivo Rozhodnutie študenta Fakulty sociálnych a ekonomických vied
UK, ktorej vysokej škole/fakulte bude platiť školné v akademickom roku 2013/2014
http://www.fses.uniba.sk/index.php?id=5352
Pri platbe fakulte študent M U S Í uvádzať špecifický symbol, ktorým je ID osoby. Študent ho získa z AIS2 a to z príkazu
na úhradu. Či bola platba zaznamenaná si opäť môžete skontrolovať v AiSe.
Poplatok neuhrádzajte poštovou poukážkou!!!

