UPOZORNENIE
pre 3. ročník bakalárskeho štúdia

PODÁVANIE PRIHLÁŠOK NA INŽINIERSKE ŠTÚDIUM
Termín:

do 31.3.2018

Spôsob
podania
prihlášky:

1. Vyplniť elektronickú prihlášku:
https://vzdelavanie.uniza.sk/prijimacky
2. Vytlačiť a podpísať

Prílohy:

-

Spôsob
doručenia/
odoslania:

Možnosť využiť jeden z dvoch spôsobov odovzdania prihlášky spolu
s potrebnými prílohami:
1. Osobne doniesť/odovzdať na študijnom referáte
2. Odoslať elektronicky prostredníctvom systému Elektronická prihláška
(treba postupovať podľa pokynov v tomto systéme)

Doklad o zaplatení
Vyplnené tlačivá na projekty
Žiadosť o odpustenie prijímacieho konania

Vyplnené tlačivá na projekty
- systém prihlasovania sa na projekty
inžinierskeho štúdia je dostupný na adrese:
http://www.fri.uniza.sk/ing-projekty/
- študent sa prihlasuje LDAP prihlasovacím
menom a heslom
- projekty budú sprístupnené od 15.2.2018
- finálne zaradenie na projekty bude prebiehať
až v mesiaci september, a to po stretnutí
s garantmi
jednotlivých
študijných
programov, zvyčajne ide o prvý alebo druhý
týždeň výučby zimného semestra.
Žiadosť o odpustenie prijímacieho konania
- tí
uchádzači/študenti,
ktorí
úspešne
absolvovali predpísané predmety počas
bakalárskeho štúdia, môžu písomne
požiadať dekana fakulty o odpustenie tejto
podmienky.
- písomná žiadosť je súčasťou prihlášky
a nachádza sa na webovej stránke fakulty
v priečinku ŠTÚDIUM/Bakalárske štúdium/
Tlačivá:
http://www.fri.uniza.sk/stranka/tlaciva-studium

Predmety na odpustenie prijímacieho konania pre akademický rok 2018/2019
Študijný program

Predpísané predmety

Informačné systémy

5UI124 algoritmy a údajové štruktúry 1
(resp. 5UI024 údajové štruktúry 1)
5BA130 pravdepodobnosť a štatistika

Inteligentné informačné systémy

5UI124 algoritmy a údajové štruktúry 1
(resp. 5UI024 údajové štruktúry 1)
5BA130 pravdepodobnosť a štatistika

Počítačové inžinierstvo

5BH120 počítačové inžinierstvo

Informačný manažment

5BM125 manažment 1

Aplikované sieťové inžinierstvo

5BA130 pravdepodobnosť a štatistika
5BN103 počítačové siete 1
5BN104 počítačové siete 2
5US104 analýza procesov

Informácie pre uchádzačov o inžinierske štúdium z iných fakúlt UNIZA, resp. z iných
vysokých škôl/univerzít:
1. študenti si projekty vyberajú až v septembri 2018 priamo po dohode s garantom daného
študijného programu, nakoľko nemajú prihlasovacie údaje k projektom a pod.
2. k prihláške je potrebné doložiť výpis výsledkov štúdia potvrdený študijným oddelením
príslušnej fakulty, pričom bude akceptovaný aj predbežný
3. notársky overené doklady o ukončení prvého stupňa štúdia je potrebné doručiť najneskôr
do 30.6.2018 na študijný referát alebo zaslať poštou. Týmito požadovanými dokladmi sú:
− diplom
− dodatok k diplomu
− vysvedčenie + konečný výpis výsledkov štúdia potvrdený študijným referátom
4. študenti môžu taktiež podať žiadosť o odpustenie prijímacieho konania na inžinierske
štúdium, pokiaľ majú absolvované nami predpísané predmety na bakalárskom štúdiu.
Preto je potrebné k tejto žiadosti pripojiť predbežný výpis výsledkov štúdia a informačný
list predpísaného predmetu/ov, ktorý bude následne doručený garantovi príslušného
študijného programu na posúdenie, či spĺňa parametre na odpustenie prijímacieho
konania.

