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Pokyny na uskutočnenie zápisu na FŠT pre študentov vyšších ročníkov I.,
II. a III. stupňa v akademickom roku 2019/2020
Zápis do akademického roka 2019/2020 bude iba elektronicky.
Elektronický zápis nahrádza povinnosť študenta osobne sa zúčastniť povinného administratívneho
zápisu na začiatku akademického roka na študijnom oddelení.
Nasledovný postup zápisu:
1. Uskutočnenie elektronického zápisu prostredníctvom AISu do 03.09.2019 - vytvorenie
zápisného listu v AISe a zapísanie predmetov do zápisného listu. Manuál na vytvorenie
elektronického zápisu Elektronický zápis
 Na zápis je potrebné mať úspešne absolvované prenášané predmety a získaných minimálne 50%
kreditov určených študijným plánom pre daný ak. rok príslušného študijného programu. Do tohto
počtu kreditov sa nezarátavajú kredity za opakovane zapísané predmety.
 Za zapísaný učebný plán v AISe je zodpovedný študent a všetky zapísané predmety sa pre neho
stávajú povinné. Z tohto dôvodu je potrebné venovať zápisu náležitú pozornosť.
 Kontrola bude vykonaná na základe výsledkov v AISe. Preto si študent vo vlastnom záujme
skontrolute zápis skúšok a zápočtov v systéme. Je to veľmi dôležité aj pre spracovanie databázy
na prospechové štipendiá. Nezapísaná známka alebo zápočet sa počíta v AISe ako numerická
hodnota 4.
Na zápise sa:
- vykoná kontrola minimálneho počtu kreditov v AISe,
- vykoná kontrola vykonania opakovane zapísaných predmetov,
- vykoná kontrola dokladov o zaplatení poplatkov,
- nalepí známka na preukaz,
- potvrdia všetky potvrdenia a preukážky.
Pozor!!!
Študenti, ktorí si prenášajú predmet/y z minulého roku štúdia, alebo ho/ich neabsolvovali, musia
si ho/ich zapísať do ďalšieho roku štúdia. Tento úkon môžu uskutočniť v AIS-e pomocou Zápis
prenášaného predmetu v AIS
Študenti končiacich ročníkov – do zápisného listu si zapíšu aj štátnicové predmety.
2. Ďalšie informácie:


Doklad o platbe za prolongáciu (12,00€/2,50€) prineste v úradných hodinách na študijné
oddelenie
Uvedenú sumu 12,00 €/2,50 € uhraďte na:
Adresát: Fakulta špeciálnej techniky TnUAD, Študentská 2, 911 50 Trenčín
Názov účtu: Štátna pokladnica, Radlinského 32, 810 05 Bratislava 15
IBAN: SK 13 8180 0000 0070 0006 5375
BIC: SPSRSKBA
Variabilný symbol: 10301
Špecifický symbol: ID osoby z AISu
do správy pre prijímateľa uviesť meno a priezvisko študenta
Za doklad o zaplatení sa považuje potvrdenie banky o úhrade platby v prospech účtu TnUAD v
Trenčíne (prípadne výpis z účtu z Internetbankingu, detail obratu z Internetbankingu), príkaz na
úhradu nebude akceptovaný.



Študenti, ktorí majú prerušené štúdium do 31.8.2019
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môžu vytvoriť elektronický zápis až po 1.9.2019. Ak v čase prerušenia štúdia došlo k zmene
študijných plánov, študent je povinný pri zápise po prerušení štúdia rešpektovať aktuálny študijný
plán a rozsah predmetov.


Študenti, ktorí získali predpísaný počet kreditov, ale nezúčastnili sa riadneho termínu
štátnych skúšok, alebo nevyhoveli na štátnych skúškach
sa musia zapísať do nasledujúceho obdobia štúdia. V AIS-e si vytvoria elektronický zápis a do
zápisného listu si zapíšu len štátnicové predmety a v čase štátnic sa budú riadiť pokynmi pre
štátne skúšky.



Študenti, ktorí sa rozhodli zapísať aj na inú vysokú školu v tom istom stupni
sú povinní po zapísaní sa na ďalšej vysokej škole písomne oznámiť túto skutočnosť na Študijné
oddelenie v súlade s organizačnou smernicou 3-U-004 „Určenie výšky školného pre akademický
rok 2019/2020 a poplatkov spojených so štúdium na TnUAD“ najneskôr do 30.9.2019.

Všetky informácie o TnUAD a fakulte nájdete na stránke www.fst.tnuni.sk , www.tnuni.sk.
V prípade potreby ohľadne štúdia môžete písať na e-mail: katarina.zitnanska@tnuni.sk.
Technické problémy v AISe (zablokovaný prístup, expirované heslo a pod.) rieši systémový pracovník
FŠT Ing. Milan Jus, PhD. č. tel. 032/7400 228, email: milan.jus@tnuni.sk.

Metodický pokyn „Pokyny na uskutočnenie zápisu na FŠT pre študentov vyšších ročníkov I.,
II. a III. stupňa v akademickom roku 2019/2020“ bol prerokovaný a schválený na Kolégiu
dekana (č. 16/2019) dňa 11.09 2019.

