Zápisy na štúdium na FMMR TU v akademickom roku 2017/2018
(informatívne stretnutie)
Bakalárske študijné programy – denná forma štúdia

Denná forma štúdia

Poplatky (v eurách)
externé
knižnica
funkcionali
ty

Dátum zápisu

Miestnosť
a čas

identifikačná
karta

zápisné

Do I. Bc.ročníka
všetky študijné programy
– I. kolo

30.8.2017

Hlavná budova
poslucháreň 435
o 9.00 hod.

20

10

2,50

7

39,50
platba len
bankovým
prevodom

Do I. Bc.ročníka
všetky študijné programy
– II. kolo

12.9.2017

Hlavná budova
poslucháreň 435,
o 9.00 hod

20

10

2,50

7

39,50
platba len
bankovým
prevodom

Hlavná budova -4.posch
.
posluch.435 - 9.00 hod.

10
prolongačná
známka ISIC

10

2,50

7

29,50
platba len
bankovým
prevodom

10
prolongačná
známka ISIC

10

2,50

7

Do II. Bc.ročníka
všetky študijné programy
5.9.2017
HUTNÍCTVO, TTaP
SaRO, MAT, ISR

Do III. Bc.ročníka
podľa študijných programov
TTaP, HUT
SaRO, ISR, MAT

6.9.2017

Hlavná budova -4.posch.
posluch.435 - 9.00 hod
posluch. 435 – 11,00 hod.

poplatky
spolu

29,50
platba len
bankovým
prevodom

Upozornenie pre študentov II.Bc. –III. Bc. ročníka:
Na poszup do vyššieho ročníka musí študent v predchádzajúcom akademickom roku vykonať aktívne skúšky najmenej za 36 kreditov a viac.(
bez uznaných skúšok)
Na zápisné stretnutie si každí študent prinesie vyplatené zápisné a kartu ISIC ,
Poplatky spojené so zápisom uhradíte bankovým prevodom na č. účtu 7000151476 , kód banky 8180
( tvar IBAN –SK85 8180 0000 0070 0015 1476)
variabilný symbol – má každý študent vygenerovaný v MAISe – rozhranie–študent–financovanie
špecifický symbol - 22205
do správy pre prijímateľa uveďte - zápisné 2017/2018 - svoje meno a priezvisko
UPOZORNENIE:
Upozorňujeme znovuprijatých študentov, ( ktorí išli cez výstup –nástup) a vlastnia funkčnú ISIC kartu z predchádzajúceho štúdia na HF ( alebo
TU), že im táto karta bude obnovená na pracovisku ÚVT na Boženy Němcovej . Pôvodný preukaz však musí zodpovedať forme štúdia, na ktorú
nastupujú a – takí študenti vyplatia tiež celú sumu zápisného.
Študenti, ktorí budú v ak. roku 2017/2018 v nadštandartnej dĺžke štúdia, alebo majú súbežné štúdium na inej vysokej škole, prídu na
zápis s už vyplateným poplatkom 500 €- ktoré uhradíte len bankovým prevodom na č. účtu:
na č. účtu 7000151476 , kód banky 8180
( tvar IBAN –SK85 8180 0000 0070 0015 1476)
variabilný symbol – má každý študent vygenerovaný v MAISe – rozhranie-študent-financovanie
špecifický symbol – 22203 – nadštandartná dĺžka štúdia
špecifický symbol – 22204 – súbežné štúdium
do správy pre prijímateľa uveďte - účel platby - 2017/2018 - svoje meno a priezvisko
Kvôli spárovaniu platieb v systéme MAIS a príprave podkladov na zápis je potrebné poplatky uhradiť do 24.8.2017 –platí pre 2.-3.Bc.
ročník.
PLATBY ZA ZÁPISNÉ A NADŠTAND. DĹŽKU ŠTÚDIA NESMÚ BYŤ VYPLÁCANÉ NARAZ – KAŽDÝ MÁ SVOJ ŠPECIFICKÝ SYMBOL.

Košice,8.7.2017
študijné odd. HF

