Informácie k zápisu predmetov na akademický rok 2015/2016
pre študentov dennej a externej formy EkF TUKE v systéme MAIS.
Pre študentov budúceho 2. a 3. ročníka bakalárskeho štúdia a 2. ročníka
inžinierskeho štúdia:
PRVÉ KOLO zápisu na budúci akademický rok 2015/2016 bude prebiehať v čase:
30. júl 2015 od 10:00 hod. – 17. august 2015 do 10:00 hod.
Zapíšte si všetky povinné (P) predmety v zimnom aj letnom semestri ak. roka 2015/2016.
Povinne voliteľné (PV) predmety si vyberáte/zapisujete podľa ponuky katedier pre daný
rok, semester a formu štúdia. Keďže je pri niektorých predmetoch stanovená maximálna
kapacita, resp. minimálny požadovaný počet prihlásených, po ukončení prvého kola nemusia
byť všetky požiadavky akceptované. Požiadavky študentov na zápis PV predmetov budú
akceptované podľa poradia určeného váženým priemerom.
Ak bol vami zvolený PV predmet zamietnutý, vyberáte si nový/iný v druhom kole zápisu (viď
nižšie) z tých predmetov, ktoré ešte majú voľnú kapacitu.
V určenom čase (viď nižšie) si zapisujete predmety katedry jazykov (KJ) a katedry telesnej
výchovy (KTV) – podklady na zápis sprístupňujú tieto katedry, nie fakulta.
Za zapísané predmety v celom ak. roku by ste mali získať odporúčaných 60 kreditov.
Prihlasovanie na predmety prostredníctvom MAISu je pre študentov povinné a záväzné.
Dodatočný zápis predmetu prostredníctvom študijného oddelenia je v zmysle príkazu rektora
spoplatnený sumou 3 € za predmet.
http://www.tuke.sk/tuke/pre-studentov/studium/skolne-a-poplatky-spojene-sostudiom/PR_TUKE_03_14_Skolne2015_2016_web_tuke.pdf
DRUHÉ KOLO zápisu na bude prebiehať v čase:
20. august 2015 od 10:00 hod – 24. august 2015 do 09:00 hod.
TRETIE KOLO zápisu bude spustené len pre študentov s neakceptovanými požiadavkami na zápis
PV predmetov od 25. augusta2015 od 10:00 hod. do 28. augusta 2015 do 09.00 hod.
Zápis na predmety rektorátnych katedier (KJ, KTV) bude prebiehať v čase:
30. júna 2015 do 28. augusta 2015.

Pre študentov budúceho 1. ročníka bakalárskeho a 1. ročníka inžinierskeho stupňa:
Zápis predmetov na akademický rok 2015/2016 bude prebiehať v čase:
30. júl 2015 od 10:00 hod. – 17. august 2015 do 10:00 hod.
Na EkF TUKE si zapisujete predmety prostredníctvom rozhrania univerzitného informačného
systému MAIS: https://student.tuke.sk/student/home.mais Povinné predmety by mali byť
zapísané systémom automaticky.
Po uhradení platby za zápis sa prihláste do rozhrania ÚVT:
https://nastavenia.tuke.sk/cas/student-login kde na základe prihlásenia sa cez rodné číslo a ev.
číslo návratky = reg. číslo, po nahratí skenu fotografie dostanete prihlasovacie meno (login) a heslo
do informačného systému MAIS.
Všetky povinné (P) predmety pre prvé ročníky I. a II. stupeň v zimnom aj letnom semestri ak.
roka 2015/2016 by mali byť zapísané systémom automaticky.

