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ZÁSADA 1: BYŤ NEUSTÁLE INFORMOVANÝ

 Fakultná webová stránka

 Akademický kalendár

 Univerzitný e-mail

 Skupinový tím v MS Teams – edu-fri-studenti-Bc + ročníkový tím v MS Teams – napr. Bc-IR-1

 Fakultné sociálne siete (FB - @FRIuniza, Instagram - @budfri, YT - @budfri, @somfriedu, Linkedin – FRI UNIZA)

https://www.fri.uniza.sk/
https://www.fri.uniza.sk/calendar?section=B&year=2022
https://www.facebook.com/FRIuniza
https://www.instagram.com/budfri.sk/
https://www.youtube.com/channel/UCEWpHpMHALqhBrKP21oyxxA
https://www.youtube.com/channel/UCN1JXor19iewkx-oI3__4Tg
https://www.linkedin.com/school/fakulta-riadenia-a-informatiky/mycompany/


ZÁSADA 2: BYŤ PRIPRAVENÝ NA SEMESTER

 Rozvrh podľa študijnej skupiny (každý pozná svoju študijnú skupinu)

 Internát – ubytovanie (https://www.iklub.sk/)

 ISIC karta (https://www.karty.uniza.sk/)

 Prihlásenie do informačných systémov, najmä do vzdelávania

 Učebne

 Knihy na štúdium – Univerzitná knižnica 

 Prečítať SPRIEVODCU PRVÁKA (stravovanie, ubytovanie, Erasmus pobyty, študentské organizácie...)

https://vzdelavanie.uniza.sk/vzdelavanie/rozvrh2.php
https://www.iklub.sk/download/UZ%20VD/Pokyny%20k%20ubytovaniu%20na%20akad.rok%202022%20-23.pdf
https://www.iklub.sk/
https://www.fri.uniza.sk/aktuality/pokyny-pre-nastupujucich-studentov-do-1-rocnika-bakalarskeho-studia
https://www.karty.uniza.sk/
https://youtu.be/n-qB_TyZ1qY
https://vzdelavanie.uniza.sk/vzdelavanie/
http://ukzu.uniza.sk/
https://www.uniza.sk/flexpapers/sprievodca-prvaka/


ZÁSADA 3: BYŤ EFEKTÍVNY = ORGANIZÁCIA ČASU

 Navštevovať prednášky, cvičenia, laboratórne cvičenia

 Pripravovať sa kontinuálne počas celého semestra

 Plánovať si svoj osobný čas – stanoviť si priority (dôležité úlohy je potrebné vykonať ihneď)

 FRI faktor = ťahanie sa navzájom, spoločné učenie sa, zdieľanie učebných materiálov



ZÁSADA 4: BYŤ AKTÍVNY

 Komunikovať – mám problém = napíšem na študijný referát, opýtam sa spolužiakov, študijného poradcu 

 Konzultovať – nehanbiť sa chodiť na konzultácie k vyučujúcim, opak budú vidieť Váš záujem o štúdium

 Zúčastňovať sa – webinárov, diskusného fóra Na kus reči s prodekanom, fakultných podujatí



ZÁSADA 5: BYŤ ČESTNÝ A POCTIVÝ

 Nulová tolerancia plagiátorstva

 Nulová tolerancia podvodného konania 

 100 % zodpovednosť za univerzitný účet 

 Disciplinárny poriadok pre študentov FRI UNIZA

https://www.fri.uniza.sk/uploads/files/1542644781-Disciplinarny-poriadok-pre-studentov.pdf


KREDITY

 V prvom ročníku sa volia najmä výberové predmety

 PV predmety sa volia najmä v druhom a treťom ročníku, pričom na úspešné ukončenie štúdia je potrebné získať 

minimálny počet kreditov z PV predmetov:

 ŠP Informatika, Manažment, Počítačové inžinierstvo: 15

 ŠP Informačné a sieťové technológie, Informatika a riadenie: 20

Minimálny počet kreditov na ukončenie bakalárskeho štúdia 180

Odporúčaný počet kreditov za akademický rok 60

Minimálny počet kreditov na postup do 2. ročníka 40

Minimálny počet kreditov na opakovanie 1. ročníka 20



VÝBER PV A VÝBEROVÝCH PREDMETOV

 Pozrieť video návod

 Pozorne prečítať zverejnený dokument v aktualitách na fakultnej stránke

https://youtu.be/Wih7Bnq3EqI
https://www.fri.uniza.sk/uploads/files/1663174703-Spristupnenie-predmetov-2022-prvaci.pdf


NA ZÁVER

• na začiatku semestra odovzdať vysvedčenie z posledného ročníka (okrem ŠP Manažment) – odborové štipendium

• nahlásiť nárok na štipendium z Plánu obnovy/Študujem doma

• dopísať si v e-vzdelávaní po prihlásení číslo účtu

• prvý týždeň semestra riadna výučba povinných predmetov - okrem voliteľných predmetov

• nezabudnúť si nainštalovať MS Teams



Ďakujem za pozornosť a prajem Vám úspešný štart na FRI UNIZA

Priestor na Vaše otázky

mailto:studref@fri.uniza.sk

