
v inž. štúdiu 
študujem od 
akad. roku:

Počet kreditov 
získaných v 
ak.r.2007/08:

VŠP za ak.r. 
2007/08:

Študijný odbor: Počítačové inžinierstvo          

Meno a priezvisko  ___________________________________________   ID číslo:

KONTAKT:  (tel.č., mobil, mail):

ŠTUDENT SI ZOSTAVUJE OSOBNÝ ŠTUDIJNÝ PLÁN NA CELÉ Š TÚDIUM. 

1. nominálny ro čník inžinierskeho štúdia v ak. r. 2007/08 2008/09 2009/10

názov predmetu typ
týž. 

rozsah
kred. 1. sem. ZS 2. sem. LS 3. sem. ZS 4. sem. LS

korekcia 
registrácie

poznámka

Zimný semester

Tímový projekt I P 0-3 kz 6

*/Architektúra počítačových  systémov P 3-0 s 4
*/Architektúra počítačových  systémov - 
projekt P 0-1 z 1

Bezpečnosť počítačových systémov P 2-2 zs 5

Komunikačné služby a siete        P 2-2 zs 5

Vnorené systémy P 2-2 zs 5

**/ Výskum systémov počítačového 
inžinierstva P 0-1 z 1

Voliteľný predmet (sk. A) PV vyplňte v bloku povinne voliteľných predmetov

Letný semester

Tímový projekt II P 0-3 kz 6

***/ Diplomový projekt I P 0-2 kz 4

Návrh digitálnych systémov P 2-2 zs 5

Voliteľný predmet (sk. A) PV vyplňte v bloku povinne voliteľných predmetov

Voliteľný predmet (sk. D1) PV vyplňte v bloku povinne voliteľných predmetov
Voliteľný predmet (sk. D1) PV vyplňte v bloku povinne voliteľných predmetov

                                       Súčet kreditov za povinné predmety: 

2. nominálny ro čník  inž. štúdia v akad. roku 2008/09 

OSOBNÝ ŠTUDIJNÝ PLÁN ŠTUDENTA FIIT STU  2-ro čné inžinierske štúdium

Študijný program:  POČÍTAČOVÉ SYSTÉMY A SIETE
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meno a priezvisko:………….

2. nominálny ro čník inžinierskeho štúdia v ak. r. 2008/09 2008/09 2009/10

názov predmetu typ
týž. 

rozsah
kred. 1. sem. ZS 2. sem. LS 3. sem. ZS 4. sem. LS

korekcia 
registrácie

poznámka

Zimný semester
***/Diplomový projekt II P 0-3 kz 10
****/ Odborné praktikum I P 0-4 z 0
Distribuované počítačové systémy P 2-2 zs 5
Voliteľný predmet (sk. D2) PV vyplňte v bloku povinne voliteľných predmetov
Voliteľný predmet (sk. D2) PV vyplňte v bloku povinne voliteľných predmetov
Voliteľný predmet (sk. B alebo C) PV vyplňte v bloku povinne voliteľných predmetov

Letný semester
***/ Diplomový projekt III P 0-4 šs 21
****/ Odborné praktikum II P 0-4 z 0
Teória komunikácie P 2-1 zs 4
Hlavné poznatky študijného odboru a ich 
využitie P šs 0
Voliteľný predmet (sk. B alebo C) PV vyplňte v bloku povinne voliteľných predmetov

                                       Súčet kreditov za povinné predmety: 

Poznámky k vyp ĺňaniu osobného študijného plánu

**/ Predmet Výskum systémov po čítačového inžinierstva si musíte zapísať skôr než predmet Diplomový projekt I.

****/ Predmety Odborné praktikum I a Odborné praktikum II si môžete zapísať v zimnom alebo letnom semestri, nie však súčasne.

 */ Obidva predmety si musíte zapísa ť súčasne.  Súčasťou hodnotenia predmetu Architektúra počítačových systémov je aj hodnotenie dosiahnuté v predmete Architektúra počítačových systémov 
– projekt. Podmienkou absolvovania záverečného testu v predmete  Architektúra počítačových systémov je získanie zápočtu z predmetu Architektúra počítačových systémov – projekt.

Pri voľbe povinne voliteľných predmetov vždy uveďte za počtom kreditov skratku predmetu, ktoré vyjadruje Vaš výber predmetu v 2. poradí  (napr. 5 / StM) - ak by sa predmet, o ktorý máte 
záujem nemohol otvoriť alebo mal prekročený kapacitný limit. V prípade, ak neuvediete predmet v 2. poradí, tento  Vám bude pridelený !

Ak si predmet volíte, uveďte číslo vyjadrujúce počet kreditov  v st ĺpci zodpovedajúceho akad. roka a semestra . Štandardná dĺžka štúdia je 2 roky, akad. r. 2009/10 je uvedený pre prípad 
rozloženia štúdia.

Predmety Tímový projekt I a Tímový projekt II  si musíte zapísať  v 1. roku štúdia.

***/ Predmety Diplomový projekt I,  Diplomový projekt II,  Diplom ový projekt III si môžete zapísať v zimnom alebo letnom semestri tak, že ich absolvujete v uvedenom poradí.
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SKUPINY POVINNE VOLITEĽNÝCH PREDMETOV (všetky povinne volite ľné predmety majú kapacitné ohrani čenie) meno a priezvisko:………….

Skupina A   -   2 predmety povinne (za celé štúdium ) 2008/09 2009/10

názov predmetu typ
týž. 

rozsah
kred. 1. sem. ZS 2. sem. LS 3. sem. ZS 4. sem. LS

korekcia 
registrácie

poznámka

Zimný semester

ML II Matematická logika II PV 2-2 zs 5  

FS Fuzzy systémy PV 2-2 zs 5

Kod Kódovanie PV 2-2 zs 5

ZK Základy kryptológie PV 2-2 zs 5

NS Neurónové siete PV 2-2 zs 5

Letný semester

Gr Grafy PV 2-2 zs 5

Alg Algebra PV 2-2 zs 5

StM Stochastické modely PV 2-2 zs 5
KV Kognitívna veda PV 2-2 zs 5

            Súčet kreditov za povinne voliteľné predmety: 

Skupina B   -   1 predmet povinne (za celé štúdium) 2008/09 2009/10

názov predmetu typ
týž. 

rozsah
kred. 1. sem. ZS 2. sem. LS 3. sem. ZS 4. sem. LS

korekcia 
registrácie

poznámka

Zimný semester

MES Modelovanie ekonomických systémov PV 2-2 zs 5

PVP  Právo - vybrané problémy PV 2-2 zs 5

DD  Dejiny dizajnu PV 2-2 zs 5

Letný semester
MRTH Metódy rozhodovania a teória hier PV 2-2 zs 5

            Súčet kreditov za povinne voliteľné predmety: 

Skupina C   -   1 predmet povinne (za celé štúdium) 2008/09 2009/10

názov predmetu typ
týž. 

rozsah
kred. 1. sem. ZS 2. sem. LS 3. sem. ZS 4. sem. LS

korekcia 
registrácie

poznámka

Zimný semester

Mar Marketing PV 2-2 zs 5

Letný semester

Účt Účtovníctvo PV 2-2 zs 5
Fman Finančný manažment PV 2-2 zs 5

            Súčet kreditov za povinne voliteľné predmety: 
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meno a priezvisko:………….

Skupina D1   -   2 predmety povinne (za celé štúdiu m) 2008/09 2009/10

názov predmetu typ
týž. 

rozsah
kred. 1. sem. ZS 2. sem. LS 3. sem. ZS 4. sem. LS

korekcia 
registrácie

poznámka

Letný semester

BvI Bezpečnosť v internete PV 2-2 zs 5

SOS Stavba operačných systémov PV 2-2 zs 5

RDS Rekonfigurovateľné digitálne systémy PV 2-2 zs 5

DaS
Diagnostika a spoľahlivosť digitálnych 
systémov PV 2-2 zs 5

US Udalostné systémy PV 2-2 zs 5

BTS Bezdrôtové telekomunikačné systémy PV 2-2 zs 5

Skupina D2   -   2 predmety povinne (za celé štúdiu m) 2008/09 2009/10

názov predmetu typ
týž. 

rozsah
kred. 1. sem. ZS 2. sem. LS 3. sem. ZS 4. sem. LS

korekcia 
registrácie

poznámka

Zimný semester

BMIS
Bezpečnosť a manažment informačných 
systémov PV 2-2 zs 5

TDS Testovanie digitálnych systémov PV 2-2 zs 5

DOS Distribuované operačné systémy PV 2-2 zs 5

PVS Pokročilé vnorené systémy PV 2-2 zs 5
ASS Architektúra softvérových systémov PV 3-0 s 4

            Súčet kreditov za povinne voliteľné predmety: 
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meno a priezvisko:………….

VÝBEROVÉ PREDMETY 

2008/09 2009/10

názov predmetu typ
týž. 

rozsah
kred. 1. sem. ZS 2. sem. LS 3. sem. ZS 4. sem. LS

korekcia 
registrácie

poznámka

Zimný semester

Telesná kultúra V 0-2 z 0

Letný semester
Telesná kultúra V 0-2 z 0

Sumár  kreditov 
ak.rok semester po čet kreditov

2008/09 1. semester - zimný

2008/09 2. semester - letný

2009/10 3. semester - zimný

2009/10 4. semester - letný

Spolu:

V Bratislave dňa: Podpis študenta:

V Bratislave dňa: Predseda Rady študijných programov:

Podpis zodpovedného pracovníka Študijného oddelenia :  

Študent  je zodpovedný za svoj výber predmetov a podpisom berie na vedomie, že pri zápise na štúdium v akad. r. 2008/09 je povinný rešpektovať výsledok 
registrácie na akad. r. 2008/09.  Registrácia predmetov na ďalšie akad. roky je plán, ktorý možno v ďalších akad. rokoch zmeniť a dať do súladu s dosiahnutými študijnými 
výsledkami.  V prípade, že registrácia nezodpovedá odporú čanému študijnému plánu, musí študent predloži ť zdôvodnenie.
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