E-zápis pre akad. rok 2013/14
prebieha v systéme AIS od 22. 7. 2013, 9.00 hod. do 21. 8. 2013, 23.59 hod.
E-zápis nie je možný pre zápis do prvých ročníkov bakalárskeho ani inžinierskeho štúdia (ide o zmenu stupňa
štúdia a takýto e-zápis zatiaľ AIS neumožňuje).
E-zápis predstavuje zjednodušenú formu zápisov. V prípade, že spĺňate podmienky pre postup do ďalšieho
obdobia a Váš zápisový hárok neobsahuje chyby, môžete potvrdiť svoj zápisový hárok a zapíšete sa do štúdia
v nasledujúcom období.
 Postup e-zápisu
Prihlásite sa do AIS, Portál študenta a kliknete na Reg./Zápisy.
Skontrolujte si zápisový hárok a ak je všetko v poriadku, kliknite na vykonať e-zápis.
Zápisový hárok netlačte !!! a nenoste na študijné oddelenie.
 Tlačivá a validačná známka pre študentov, ktorí sa zapísali elektronicky
Po vykonaní elektronického zápisu, si môžete


na študijnom oddelení nechať potvrdiť príslušné tlačivá (už vyplnené). Tlačivo „Potvrdenie o štúdiu“
si môžete vytlačiť z AISu (Portál študenta – Potvrdenie o štúdiu) alebo ho nájdete na stránke
http://www.fiit.stuba.sk/generate_page.php?page_id=1687 (do tohto potvrdenia musíte ešte doplniť
požadované údaje),
 kúpiť validačnú známku u pani Eriky Sabovej na ekonomickom oddelení od 15. 8. 2013 v čase
úradných hodín študijného oddelenia.

Upozorňujeme, že úradné hodiny na študijnom oddelení sú v období od 8. 7. 2013 do 31. 8. 2013
v utorok od 12:30 do 14:30 a v stredu od 9:30 do 11:30 . Nemusíte prísť osobne, vyplnené tlačivo
Vám môže dať potvrdiť aj spolužiak, prípadne niekto známy, podobne aj kúpiť validačnú známku.
 Zápis, tlačivá a validačná známka po skončení elektronického zápisu (po 22. 8. 2013)
Po 22. 8. 2013 už AIS elektronický zápis neumožní a musíte sa prísť zapísať osobne v termíne zápisu,
ktorý máte uverejnený na fakultnej stránke
(http://www.fiit.stuba.sk/generate_page.php?page_id=1698) a tiež nižšie. V uvedenom termíne si môžete
potvrdiť príslušné tlačivá a kúpiť validačnú známku.
 Index
Zapísané predmety na akad. r. 2013/14
v priebehu októbra.

v indexe si môžete dať potvrdiť na študijnom oddelení aj

 Upozornenie
Upozorňujeme tých študentov, ktorí v akad. r. 2013/14 prekračujú štandardnú dĺžku štúdia ako aj
študentov, ktorí súbežne študujú na inej vysokej škole, na povinnosť, v zmysle § 71 vysokoškolského
zákona č. 131/2002, zaplatiť školné.
Termíny zápisov, ktoré platia len pre študentov, ktorí nevyužili možnosť e-zápisu na štúdium:
Bakalárske štúdium
do 2. roka a ďalších rokov štúdia: 5. 9. 2013 štvrtok - 09:00
Inžinierske štúdium
do 2. roka a ďalších rokov štúdia 4. 9. 2013 streda - 09:00

Bratislava 12. 7. 2013

Marta Gnipová, v. r.
Daniela Chudá, v. r.

