
ZÁPISY ŠTUDENTOV FSVaZ NA AKADEMICKÝ ROK 2017/18 

 

Študenti 2. a 3. ročníka bc a 2. ročníka mgr 

 

Zápisy študentov do 2. a 3. ročníka bakalárskeho stupňa štúdia a 2. ročníka magisterského štúdia sa uskutočnia elektronicky prostredníctvom 
AIS. 

Termín: od 1.7.2017 do 31.8.2017 

Spôsob: elektronicky v AIS (viď Príloha - Manuál pre elektronický zápis na štúdium) 

Elektronický zápis je pre študentov povinný. V prípade neuskutočnenia elektronického zápisu v stanovenom termíne, je štúdium považované za 
zanechané. 

Študijné oddelenie potvrdí  študentovi zápis do 4.9.2017 v AIS. 

Zápis do AR 2017/18 potvrdí študijné oddelenie študentovi po splnení týchto podmienok: 

• Odovzdal výkazy o štúdiu za ZS a LS 2016/17 v stanovených termínoch 
• Získal potrebný počet kreditov v AR 2016/17 pre postup do ďalšieho roka štúdia (40 kreditov) 
• Nemal neúspešný opakovaný zápis povinného predmetu v AR 2016/17 

• Uhradil školné na ZS 2017/18, v prípade vzniku povinnosti platiť školné v AR 2017/18 (študenti v externej forme štúdia a študenti 
v nadštandardnej dobe štúdia resp. v súbežnom štúdiu v dennej forme štúdia) 

Poradenstvo riešenia problémov s elektronickým zápisom: 30.8.2017 o 10.00 hod (realizuje M. Jošt, miesto: AULA, Kraskova 1). 

Vydávanie potvrdení študentom: V čase úradných hodín na študijnom oddelení  FSVaZ u príslušnej študijnej referentky – podľa študijných 
programov od 7.9.2017. 



Školné: 

Študenti, ktorým vznikla v AR 2017/18 povinnosť platby školného musia najneskôr do 15.8.2017 predložiť na študijné oddelenie doklad 
o úhrade školného. Nepredloženie dokladu je posudzované ako neuhradenie školného a študentovi nebude povolený zápis do ďalšieho roka 
štúdia. 

Študentom, ktorí v zmysle vnútorného predpisu UKF č. 33/2017 o školnom a poplatkoch na AR 2017/18 požiadajú o zníženie, odpustenie 
školného alebo o odloženie termínov jeho splatnosti, vzniká povinnosť predložiť doklad o úhrade školného v zmysle rozhodnutia rektora 
najneskôr do 31.8.2017. 

Ak sa na študenta vzťahuje povinnosť uhradiť školné za súbežné štúdium, študent je povinný sa rozhodnúť, v ktorom študijnom programe bude 
v AR 2017/18 študovať bezplatne, ak má na bezplatné vysokoškolské štúdium nárok, t.j. ak ešte neprekročil štandardnú dĺžku štúdia. Študent je 
povinný najneskôr do 30. septembra 2017 písomne oznámiť príslušným fakultám rozhodnutie o tom, v ktorom študijnom programe bude 
študovať bezplatne. V prípade, že sa študent rozhodne pre platbu školného voči FSVaZ UKF v Nitre, k 30. septembru 2017 je povinný predložiť 
na študijné oddelenie doklad o úhrade školného. 

 

 

Študenti 1. ročníka bc a 1. ročníka mgr 

 Zápisy sa uskutočnia formou priamej fyzickej účasti študenta na zápisoch. Súčasťou zápisov je i školenie v práci s AIS (Akademický 
informačný systém). 

Účasť na zápise je povinná a neúčasťou na zápise v stanovenom termíne zaniká študentovi možnosť zapísať sa na štúdium študijného programu, 
na ktorý bol rozhodnutím dekana FSVaZ prijatý. 

 

 



Zápisy študentov do prvých ročníkov na akad. rok 2016/2017 – FSVaZ UKF v Nitre 

SEPTEMBER A-505    
60 miest  

A-506     
64 miest 

A-012 
100 miest     

A-719  
 aula – 7. poschodie 

Utorok 
 
5.9.2017 

  8,00 SP15m  8,30 PSm    8,00 OS15b  
       
  10,00 SP15b+SSP15b   11,00 UZS15b  
    11,00 PSb   
  12,00 SSP15m     

Sobota 
 
23.9.2017 

8,00 XSP15b (20)      
       
10,00 XSP15m (20)      
       

 

 

Školné: 

Študenti, ktorým vzniká v AR 2017/18 povinnosť platby školného musia najneskôr v deň zápisu na štúdium predložiť na študijné oddelenie doklad o úhrade 

školného. Nepredloženie dokladu je posudzované ako neuhradenie školného a študentovi nebude povolený zápis na štúdium študijného programu. 

Ak sa na študenta vzťahuje povinnosť uhradiť školné za súbežné štúdium, študent je povinný sa rozhodnúť, v ktorom študijnom programe bude v AR 

2017/18 študovať bezplatne, ak má na bezplatné vysokoškolské štúdium nárok, t.j. ak ešte neprekročil štandardnú dĺžku štúdia. Študent je povinný 

najneskôr do 29. septembra 2017 písomne oznámiť príslušným fakultám rozhodnutie o tom, v ktorom študijnom programe bude študovať bezplatne. 

V prípade, že sa študent rozhodne pre platbu školného voči FSVaZ UKF v Nitre, k 30. septembru 2017 je povinný predložiť na študijné oddelenie doklad 

o úhrade školného. 

 

 


