UNIVERZITA SV. CYRILA A METODA V TRNAVE
FAKULTA SOCIÁLNYCH VIED
Námestie Jozefa Herdu 2, 917 01 Trnava

Zápisy na akademický rok 2018/2019
Aula – budova FSV UCM v Trnave, Bučianska ul.

Zápis do 2. roka štúdia

- Bc. (denné)

 6. september 2018 o 8.30 hod. : všetky študijné programy

Zápis do 3. roka štúdia

- Bc. (denné)

 10. september 2018 o 8.30 hod. : EUST, MAVS, POLI, SOSL
o 10.30 hod. : VES
Zápis do 2. roka štúdia

- Mgr. (denné)

 12. september 2018 o 8.30 hod. : všetky študijné programy

Študent musí mať vytvorený zápisný list na AR 2018/2019 v AISe! V prípade, že si študent
zápisný list nevytvoril, musí kontaktovať e-mailom svoju študijnú referentku.
Študent externej formy štúdia zašle podpísaný výpis známok za akademický rok 2017/2018
(http://www.ucm.sk/docs/helpdesk/studenti/manualy/tlac_hodnotenia.pdf ) a Súhlas so
spracovaním osobných údajov (http://www.ucm.sk/sk/tlaciva-a-formulare-studenti/)
v termíne do 10.09.2018 na študijné oddelenie FSV.
Študent dennej formy štúdia všetky tlačivá požadované k úplnému zápisu do vyššieho roka
štúdia (Čestné vyhlásenie pre centrálny register študentov, podpísaný výpis známok za
predchádzajúci akademický rok, vyplnené potvrdenia o návšteve školy a tlačivá pre potreby
zdravotnej poisťovne, sociálnej poisťovne, ÚPSVaR a i)., osobne prinesie na kontrolu a
uzatvorenie úplného zápisu podľa harmonogramu (v záujme predísť možným komplikáciám
spôsobenými neuhradením predpísanej platby žiadame študentov, aby si kópiu dokladu o
úhrade 20 €, priniesli so sebou).
Potvrdenie o návšteve školy bude vydané iba tomu študentovi, ktorý splnil všetky
podmienky zápisu podľa pokynov uvedených vyššie. Potvrdenie sa vydáva iba na žiadosť
študenta, t.j. študentovi osobne alebo poštou na základe písomnej alebo elektronickej
žiadosti študenta. Tlačivo nájde na (http://www.ucm.sk/sk/tlaciva-a-formulare-studenti/)
alebo na stránke http://www.ucm.sk/ -> Študenti -> Tlačivá a formuláre.

Prolongačnú známku si študent môže vyzdvihnúť po absolvovaní úplného zápisu na CIKT u
Ing. Kšiňana v stanovenom termíne na webovej stránke UCM. Zároveň si musí preukaz
aktivovať univerzitným terminálom.
Študent nadštandarnej dĺžky štúdia a študent po prerušení štúdia vykonajú svoj zápis na
študijnom oddelení FSV po dohode s referentkou.
UPOZORNENIE !
Upozorňujeme študentov, že v súlade s § 11 ods. 12 Študijného poriadku UCM v Trnave si
„Pri zápise študent vyplní predpísané doklady. Za správnosť vyplnených dokladov zodpovedá
študent a zodpovedá aj za prípadné nesplnenie predpísaných študijných povinností v danom
semestri alebo roku, zavinených nesprávnym vyplnením dokladov“.
Študent, ktorý zápis podľa uvedených pokynov nezrealizuje, bude považovaný za študenta,
ktorý o štúdium v ak. roku 2018/2019 nemá záujem a bude zo štúdia vylúčený z dôvodu
nesplnenia podmienok. V prípade nezapísania sa do ďalšej časti štúdia v súlade s § 66 ods. 4
zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov „Ak sa študent po doručení výzvy v určenej lehote k zápisu nedostaví a
ani nepožiada o predĺženie tejto lehoty pre zdravotné dôvody, ktoré mu bránia dostaviť sa
na zápis, deň, do ktorého sa mal študent zapísať do ďalšieho obdobia štúdia alebo v ktorom
sa mal opätovne zapísať, sa považuje za deň, v ktorom študent zanechal štúdium“.
Zápis sa netýka študentov FSV UCM, ktorí sa v akademickom roku 2018/2019 zapísali do
prvého roka štúdia vo všetkých stupňoch vysokoškolského štúdia.

