Zápis predmetov do akademického roku 2011/2012
pre študentov dennej a externej formy v systéme MAIS.
__________________
Pre pre študentov súčasného 1. a 2. ročníka bakalárskeho štúdia a 1. ročníka
inžinierskeho štúdia:
1. PRVÉ KOLO: v čase od 14. júna do 12. júla bude spustené 1. kolo zápisu:
 Po zápise si skontrolujte si v MAIS, či ste sa prihlásili na všetky povinné predmety vo
vašom ročníku.
 Povinne voliteľné predmety – po ukončení 1. kola buď máte predmet akceptovaný,
alebo zamietnutý. Ak bola prekročená kapacita 50 študentov, akceptuje sa
maximálne prvých 50 študentov zoradených podľa váženého študijného priemeru.
V externom šúdiu je tiež stanovená kapacita úmerne počtu študentov v ročníku.
 Ak bol váš zvolený povinne voliteľný predmet zamietnutý, vyberáte si nový v druhom
kole zápisu z voľných. Skontrolujte si stav pred spustením 2. kola zápisu!
 Zároveň si zapisujete predmety katedry jazykov a katedry telesnej výchovy. Výber
konkrétneho športu sa realizuje až v septembri.
 Spolu máte mať odporúčaných 60 kreditov za celý rok. Viac iba v prípade, ak si chcete
zapísať povinne voliteľné predmety nad rámec požadovaného počtu kreditov.
 Prihlasovanie na predmety je pre študentov povinné a záväzné, inak v zmysle príkazu
rektora bude zápis spoplatnený sumou 3 EUR za predmet.
(http://www.tuke.sk/tuke/pre-studentov/).

2. DRUHÉ KOLO zápisu bude spustené od 22.júla do 15. augusta.
__________________
Pre budúcich študentov 1. ročníka bakalárskeho a 1. ročníka inžinierskeho
štúdia:
Zápis predmetov je pre vás otvorený v jednom kole od 22.júla do 15. augusta.
 Po uhradeni platby za zápis sa prihláste (najneskôr do 22.7.2011) do rozhrania ÚVT
(https://nastavenia.tuke.sk), kde na základe prihlásenia cez rodné číslo a číslo OP
a po nahratí skenu fotky dostanete login a heslo do Informačného systému TU - MAIS
(https://mais.tuke.sk).
 Ospravedlňujeme sa – systém je kvôli technickým problémom otvorený na registráciu
a následne registráciu od 20. júla popoludní pre študentov denného štúdia. Platí
termín uhradenia poplatku, registrácie a zápisu predmetov do 15. augusta. Študenti
externého štúdia budú mať sprístupnený systém až po uhradení poplatkov a overení
platby, termín zápisu budú mať posunutý.

