
Študijný odbor: Informatika           
Študijný program: INFORMATIKA

Identifika čné číslo:

Kontakt (tel. č., mobil, mail):

POVINNÉ  A POVINNE VOLITEĽNÉ PREDMETY V ZIMNOM SEMESTRI

názov predmetu typ
týž. 

rozsah
kred. registrácia 2008/2009 registrácia 2009/2010 pozn ámka

Interakcia človeka s počítačom JOINT P 3-2 zs 6

Manažérska ekonómia P 3-1 zs 5

Bakalársky projekt I P 0-2 kz 3

KS C) Komunikačné systémy PV 3-2 zs 6

C) Konvergencia mobilných a pevných sietí PV 3-2 zs 6

MaS E) Modelovanie a simulácia JOINT PV 3-2 zs 6

ASP E) Asemblery a systémové programovanie PV 3-2 zs 6

MaPS E) Metódy a prostriedky špecifikácie PV 2-2 zs 5

PS2 E) Počítačové siete II 1 PV 2-3 zs 6

Súčet kreditov za povinné a povinne voliteľné 
predmety v zimnom semestri :

Meno a priezvisko  ___________________________________________________

3. nominálny ro čník Bc. štúdia v akad. roku 2008/09           

OSOBNÝ ŠTUDIJNÝ PLÁN ŠTUDENTA  FIIT STU             3-ročné bakalárske štúdium

Predmety opakované alebo prvýkrát zapísané z predch ádzajúceho ak. r.(ak predmet 
opakujete, uve ďte za názvom predmetu skratku OP):
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meno a priezvisko:………….

POVINNÉ  A POVINNE VOLITEĽNÉ PREDMETY V LETNOM SEMESTRI

názov predmetu typ
týž. 

rozsah
kred. registrácia 2008/2009 registrácia 2009/2010 pozn ámka

Umelá inteligencia P 3-2 zs 6
Bakalársky projekt II P 0-3 šs 9

WAN C) WAN technológie 1 PV 2-3 zs 6

SSIKT
D) Spoločenské súvislosti informatiky a 
informačných a komunikačných technológií PV 2-1 kz 3

KDK D) Komunikácia v dejinách kultúry PV 2-1 kz 3

MSS D) Manažment sociálnych systémov PV 2-1 kz 3

FLP E) Funkcionálne a logické programovanie 2 PV 3-2 zs 6

TEAP E) Tvorba efektívnych algoritmov a programov PV 2-3 zs 6

VPPJ E) Vývoj programov pre platformu Java PV 3-2 zs 6
PAP E) Projektovanie aplikácií počítačov 3 PV 3-2 zs 6
VS E) Výberový seminár 4 PV 1-2 zs 6

OpIaKT
E) Optimalizácia pre informačné a komunikačné 
technológie PV 3-2 zs 6

WP E) Webové publikovanie PV 3-2 zs 6

Súčet kreditov za povinné a povinne voliteľné 
predmety v letnom semestri :

1 Predmet vyžaduje znalosti a zručnosti z predmetu Počítačové siete II.

2 Spravidla sa otvára každý druhý rok, v akad. r. 2008/09 sa neotvorí, v akad. r. 2009/10 sa otvorí.
3 Požadujú sa poznatky z mikropočítačov a z asemblerov a systémového programovania na úrovni rovnomenných predmetov.
4 Zápis predmetu je podmienený výberom.

Poznámky k povinne volite ľným predmetom (všetky povinne volite ľné predmety majú kapacitné ohrani čenie):

Skupina predmetov C):   Študent musí z tejto skupiny absolvovať 1 predmety za akad. rok.

Predmety opakované alebo prvýkrát zapísané z predch ádzajúceho ak. r. (ak predmet 
opakujete, uve ďte za názvom predmetu skratku OP):

1 Predmet Počítačové siete II požaduje znalosti z predmetu Počítačové siete I.

Pri voľbe povinne voliteľných predmetov vždy uveďte za počtom kreditov skratku iného povinne volite ľného predmetu, ktorá bude 
vyjadrova ť Váš výber predmetu v 2. poradí  (napr. 6 / MaS ) - ak by predmet, o ktorý máte záujem, mal prekročený kapacitný limit. V prípade, 
ak neuvediete predmet v 2. poradí, tento Vám bude p ridelený ! 

JOINT Predmety označené ako  JOINT  sa ponúkajú zahraničným študentom v rámci projektu "Joint Degree in Media Development Engineering". Obdobne môžu 
študenti študijného programu informatika pomocou tohto projektu absolvovať časť štúdia na zahraničnej univerzite.
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Skupina predmetov D):   Študent musí z tejto skupiny povinne absolvovať 1 predmet za akad. rok. 

meno a priezvisko:………….

VÝBEROVÉ PREDMETY V ZIMNOM SEMESTRI

názov predmetu typ
týž. 

rozsah
kred. registrácia 2008/2009 registrácia 2009/2010 pozn ámka

Cudzí jazyk I 1 V 0-2 z 0

Telesná kultúra V 0-2 z 0

VÝBEROVÉ PREDMETY V LETNOM SEMESTRI

názov predmetu typ
týž. 

rozsah
kred. registrácia 2008/2009 registrácia 2009/2010 pozn ámka

Cudzí jazyk II 1 V 0-2 z 0

Telesná kultúra V 0-2 z 0

Poznámka k výberovým predmetom:
1 Predmety Cudzí jazyk I a Cudzí jazyk II si študent môže zapísať počas štúdia najviac raz.

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 je povinný rešpektovať výsledok registrácie.       
V prípade, že registrácia nezodpovedá odporú čanému študijnému plánu, musí študent predloži ť zdôvodnenie.

Skupina predmetov E):  Študent musí z tejto skupiny povinne absolvovať 4 predmety za akad. rok, pričom si vyberá predmety, ktoré 
ešte neabsolvoval. 
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