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Vážení študenti,
pri zápise je potrebné byť oboznámený s dokumentmi upravujúcimi oblasť BOZP, OPP a CO na FSEV UK:
Čo má každý vedieť v prípade ohrozenia
Vstupné školenie študentov BOZP, OPP
Všetci študenti si k zápisu pripravia vyplnené a podpísané tlačivo "Prehlásenie o oboznámení s dokumentami BOZP, OPP a CO".
Prehlásenie o oboznámení s dokumentami BOZP, OPP a CO
Všetci študenti sú povinní si k zápisu nahrať svoj študijný plán v AIS na celý akademický rok 2015/2016.
Študenti 1. ročníka bakalárskeho a magisterského stupňa štúdia si k zápisu pripravia aj podpísané tlačivo: "Prihláška za člena evidenčný list" (k novému preukazu ISIC)
Prihláška za člena - evidenčný list
Študenti 1. ročníka bakalárskeho a magisterského stupňa štúdia si k zápisu pripravia:
občiansky preukaz
2 ks fotografie s rozmermi 4,5 x 6,0 cm (jednu do výkazu o štúdiu a jednu do spisového materiálu)
úradne overenú kópiu rodného listu
úradne overenú kópiu sobášneho listu (vydaté uchádzačky o štúdium, aj tie, ktoré absolvovali Bc. stupeň na FSEV UK)
na webu študentov na magisterský stupeň štúdia úradne overené doklady: diplom, vysvedčenie, dodatok k diplomu (nemusí by
ť úradne overený, ak ste doklady na fakultu doposiaľ nezaslali). Absolventi FSEV UK doložia neoverené kópie dokladov.
Študenti vyšších ročníkov si k zápisu pripravia:
občiansky preukaz
doklad o úhrade poplatku za validačnú známku vo výške 10 EUR na akademický rok 2015/2016 (pokyny k platbe nájdete v
AIS)
v prípade zmeny rodinného stavu úradne overenú kópiu sobá šneho listu (vydaté uchádza čky o štúdium, aj tie, ktoré
absolvovali Bc. stupeň na FSEV UK)
preukaz ISIC, výkaz o štúdiu /Index/ v prípade zástupu na zápise inou osobou: originál úradne overenej "Plnej moci"
predmety študijného plánu zapísané vo výkaze o štúdiu /Indexe/ na celý akademický rok 2015/2016
Harmonogram zápisov pre akademický rok 2015/2016
Dôležité upozornenie pre študentov , ktorí sa chystajú v akademickom roku 2014/2015 na štátnu skúšku:
Predmety štátnej skúšky musia byť aj v študijnom pláne AIS a vo výkaze o štúdiu /Indexe/. Bez zapísaných predmetov nie je možné
prihlásiť sa na štátnu skúšku.
Dôležité upozornenie pre študentov magisterského stupňa štúdia prekračujúcich štandardnú dĺžku štúdia v oboch stup
ňoch štúdia:
Termín zápisu je pre všetky študijné programy (viď Harmonogram zápisov)

