Informácie k elektronickému zápisu predmetov v systéme MAIS
na ak. rok 2016/2017 pre všetkých študentov dennej a externej formy EkF TUKE.
PRVÉ KOLO ZÁPISU PREDMETOV na ak. rok 2016/2017 bude prebiehať:
od 2. septembra 2016 od 8:00 hod. do 5. septembra 2016 do 8:00 hod.
Študenti sú povinní zapísať si v systéme MAIS:
všetky povinné (P) predmety ich študijného programu v zimnom aj letnom semestri ak. roka
2016/2017; všetky požiadavky na zápis povinných predmetov budú akceptované;
nimi vybrané povinne voliteľné (PV) predmety pre zimný aj letný semester podľa ponuky pre
daný ak. rok, semester a formu štúdia. Keďže je pri niektorých PV predmetoch stanovený
maximálny počet prihlásených, požiadavky študentov na zápis PV predmetov v prvom kole
budú akceptované podľa poradia určeného váženým priemerom za predchádzajúce obdobie
štúdia do naplnenia kapacity predmetu.
ak bola požiadavka na zápis zvoleného PV predmetu v prvom kole zamietnutá, študent si
vyberá nový/iný PV predmet v druhom kole zápisu z tých predmetov, ktoré ešte majú voľnú
kapacitu.
všetky neúspešne absolvované povinné premety z predchádzajúceho ak. roka. Pri neúspešne
absolvovaných PV predmetoch je možné opakovane si zapísať ten istý predmet, resp. zvoliť si
iný PV predmet.
v čase určenom Katedrou jazykov (KJ) a Katedrou telesnej výchovy (KTV) - od 27. 06. 2016 do
22. 08. 2016 - prebehnú zápisy predmetov, ktoré zabezpečujú tieto katedry; podklady, pokyny
a zabezpečenie zápisu sprístupňujú tieto katedry, nie fakulta;
za predmety zapísané v jednom ak. roku by ste mali získať v súčte odporúčaných 60 kreditov
(okrem 2. roku II. stupňa denná forma a 3. roku I. stupňa EaMVS);
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. Bližšie informácie o poplatkoch spojených so štúdiom:
http://www.tuke.sk/tuke/pre-studentov/studium/skolne-a-poplatky-spojene-sostudiom/PR_TUKE_04_15_Skolne2016_2017_leg.pdf
DRUHÉ KOLO ZÁPISU PREDMETOV na ak. rok 2016/2017 bude prebiehať:
od 6. septembra 2016 od 16:00 hod. do 8. septembra 2016 do 8:00 hod.
Ak bola požiadavka na zápis vami zvoleného PV predmetu zamietnutá, vyberáte si nový/iný PV
predmet v druhom kole zápisu z tých predmetov, ktoré ešte majú voľnú kapacitu.
Pre študentov 1. roka bakalárskeho a 1. roka inžinierskeho stupňa:
Ako študenti EkF TUKE si zapisujete povinné, povinne voliteľné a voliteľné predmety v každom ak.
roku prostredníctvom univerzitného informačného systému MAIS:
https://student.tuke.sk/student/home.mais
Po uhradení platby za zápis a jej priradení/spárovaní v systéme 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 fotografie dostanete prihlasovacie meno (login) a heslo do
systému MAIS.

