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Ukončenie štúdia a promócie 

Pre inžinierske štúdium podľa programov 

 

1.   Ukončenie štúdia sa riadi zákonom o VŠ, Študijným poriadkom TU a PD 1/2008. 

2.   Pri ukončení štúdia je študent povinný vyrovnať všetky svoje podlžnosti (ak existujú) voči 

katedre, študentskému domovu, univerzitnej knižnici, atď. Po vyrovnaní pohľadávok je študent 

povinný si osobne prevziať na Študijnom oddelení potvrdenia o ukončení štúdia pre úrady práce 

a poisťovne (v deň po úspešnom absolvovaní štátnej skúšky). 

3.   Úspešní absolventi štátnych skúšok 2018/2019 bez pohľadávok budú podpisovať knihu 

absolventov dňa 14.06.2018 (štvrtok) v UNIVERZITNEJ KNIŽNICI (výstavná sieň), kde súčasne 

prebehne nácvik promočného ceremoniálu. Účasť nutná! 

Nácvik a podpisovanie knihy absolventov- v poradí absolventov podľa študijných programov: 

 

08.30 hod.  -  Informatika (A-S) 

09.30 hod. -      Informatika (Š-Ž); Priemyselná elektrotechnika; Počítačové modelovanie; 

Multimediálne komunikačné technológie; Smartelektronika; Elektrotechnické systémy 

10.30 hod. -      Hospodárska informatika; Inteligentné systémy; Elektroenergetika 

 

Študijné oddelenie bude mať v tento deň k dispozícii zoznam nevyrovnaných pohľadávok 

z univerzitných pracovísk, preto je nevyhnutné urobiť vyrovnanie v dostatočnom predstihu. 

Upozorňujeme študentov na príkaz rektora o výške školného a poplatkov spojených so štúdiom 

v ak. roku 2017/2018 na poplatok za uschovanie neprevzatých dokladov v určenom termíne – 

1,00 €/deň. 

4.   Organizácia promócii pre všetkých úspešných absolventov ŠS je nasledovná: 

 

SLÁVNOSTNÁ PROMÓCIA bude dňa 15.júna 2018 (piatok) v DOME UMENIA. 

Vstupenky prevezmú zástupcovia absolventov po študijných programoch po nácviku promočného 

ceremoniálu. 

 

09.00 hod.  -  Informatika (A-S) 

Na jedného absolventa prináleží 6 vstupeniek pre hostí. 

 

11.00 hod. -      Informatika (Š-Ž); Priemyselná elektrotechnika; Počítačové modelovanie; 

Multimediálne komunikačné technológie; Smartelektronika; Elektrotechnické systémy 

Na jedného absolventa prináleží 8 vstupeniek pre hostí. 

 

13.00 hod. -      Hospodárska informatika; Inteligentné systémy; Elektroenergetika 

Na jedného absolventa prináleží 6 vstupeniek pre hsotí. 
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