
Dôležité informácie k zápisom do 2. a vyšších ročníkov doktorandského štúdia  

na FEI TUKE pre ak. rok 2020/21 

 

 Podmienkou zápisu na štúdium do ďalšieho ak. roka pre obidve formy štúdia je splnenie študijných povinností a 
odovzdanie (ak ste tak ešte neurobili, termín je stanovený v Pokyne dekana do 15.8. v bežnom roku) 
vyplneného a podpísaného formulára (okrem podpisu p. dekana) Výročné hodnotenie doktoranda za akad. 
rok 2019/2020. Formulár je prístupný na:  http://fei.tuke.sk/sk/studium/doktorandske-studium/legislativa 

 V priebehu ak. roka 2019/2020 vyšla na Slovensku nová sústava študijných odborov. Na FEI TUKE došlo 
v prípade mnohých študijných programov k zmene názvu študijného odboru (elektrotechnika / informatika): 
http://fei.tuke.sk/sk/studium/doktorandske-studium/studijne-programy. Do Výročného hodnotenia uveďte 
správny študijný odbor.  

 Do Výročného hodnotenia uvádzajte len publikácie zaevidované v danom ak. roku v Univerzitnej knižnici. 
Odovzdajte ho na Referát pre vedecko-výskumnú činnosť a doktorandské štúdium FEI TUKE.   

 Harmonogram doktorandského štúdia pre ak. rok 2020/2021 je zverejnený na stránke: 
http://fei.tuke.sk/sk/studium/doktorandske-studium . 

 Preukaz študenta TUKE je povinný doklad študenta dennej aj externej formy.  

 Na zápise sa preukazujete dokladom o úhrade poplatkov:  
o denný študent: úhrada 29,50 € (10,00 € zápisné + 2,50 € prolongácia funkcií preukazu + 10,00 € 

prolongačná známka ISIC + 7,00 € komplexné služby Univ. knižnice) 
o externý študent: úhrada 19,50 € (10,00 € zápisné + 2,50 € prolongácia funkcií preukazu + 7,00 € 

komplexné služby Univ. knižnice).   

 Poplatok sa uhrádza iba bankovým prevodom na účet: SK8281800000007000151433; variab. symbol bude 
mať každý študent vygenerovaný v MAISe v rámci rozhodnutia o poplatkoch. (Ak tomu tak nebude, napíšte VS: 
082020), špecifický symbol pre zápisné: 26101.  

 V prípade potreby vydania nového preukazu (strata, poškodenie a pod.) je poplatok za preukaz 10,00 €, t.j. 
celkový poplatok je pre dennú  formu: 39,50 € a pre externú formu 29,50 €. 

 Uznesením AS TUKE a Príkazom rektora o výške školného a poplatkov spojených so štúdiom bola schválená od 
ak. r. 2013/2014 na TUKE jednotná prolongácia študentských preukazov študentov v dennej forme štúdia 
známkou ISIC.  Známka NO ISIC sa denným študentom neposkytuje. 

 Doktorandi plateného študijného programu v externej forme štúdia sú povinní uhradiť ročné školné za 
štúdium plateného študijného programu (platí to aj pre nadštandardnú dĺžku) na akad. rok 2020/2021 
nasledovne: prijatí pred ak. r. 2014/15 vo výške 660,00 €, prijatí od ak. r. 2014/15 vo výške 900,00 € a doložiť 
doklad o úhrade ku zápisu. Účet: SK8281800000007000151433; variabilný symbol bude mať každý študent 
vygenerovaný v MAISe v rámci rozhodnutia o poplatkoch. (Ak tomu tak nebude, napíšte VS: 10409); 
špecifický symbol pre platený štud. program: 26202. Študent, ktorý neuhradí ročné školné, resp. nedoloží 
doklad o úhrade ročného školného ku zápisu, nebude zapísaný na štúdium do akad. roka 2020/21. 

 Doktorandi, ktorí študujú dlhšie než je štandardná dĺžka štúdia v dennej forme, sú povinní uhradiť ročné 
školné za nadštandardnú dĺžku štúdia na akad. rok 2020/2021  vo výške 500,00 € (denná forma) a doložiť 
doklad o úhrade ku zápisu. Účet: SK8281800000007000151433; variabilný symbol bude mať každý študent 
vygenerovaný v MAISe v rámci rozhodnutia o poplatkoch. (Ak tomu tak nebude, napíšte VS: 10409); 
špecifický symbol pre NDŠ: 26203.  
Externí študenti v nadštandardnej dĺžke uhrádzajú ročné školné pre externú - platenú formu. 

 Ak študent neuhradí ročné školné, resp. nedoloží doklad o úhrade školného, alebo rozhodnutie o znížení, 
splátkach alebo odpustení školného pre ak. rok 2020/21 ku zápisu, nebude zapísaný na štúdium.  

 Zápis do vyšších ročníkov externej formy štúdia je možný vykonať po predchádzajúcej dohode s pracovníčkou 
referátu aj individuálne. Zapísať sa je potrebné najneskôr do 07.09.2020.  

 V zmysle Príkazu rektora o Výške školného a poplatkov spojených so štúdiom na TUKE je poplatok za zápis pre 
obe formy v náhradnom termíne po určenom termíne vo výške 40 €. 

 Agendu doktorandského štúdia zabezpečuje Ing. Ivana Olšiaková, referát pre vedecko-výskumnú činnosť 
a doktorandské štúdium FEI TUKE; Letná 9, 042 00 Košice, blok A, 2.posch. na Dekanáte FEI TUKE;  tel.: 055 
6022266, e-mail: ivana.olsiakova@tuke.sk, úradné hodiny: každý pracovný deň od 9:30 do 11:30 hod. okrem 
štvrtka (nestránkový deň). 
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