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Úvodné informácie pre študentov  I. ročníka bakalárskeho štúdia     

v akademickom roku 2021/2022  

 Dekan FEI TU v Košiciach - prof. Ing. Liberios Vokorokos, PhD. 

 Prodekan pre pedagogickú činnosť v Bc. a Ing. štúdiu - doc. Ing. Ľubomír Beňa, PhD. 

 Študijná referentka pre 1.ročník Bc. štúdia- Ing. Gabriela Verešpejová  - gabriela.verespejova@tuke.sk 
 

 Kreditový systém štúdia 
o V štúdiu môže pokračovať študent, ktorý získal za prvý semester minimálne18 kreditov. 

Pre postup do vyššieho ročníka je potrebné získať minimálne 36 kreditov. Do minimálneho 
počtu kreditov sa nezapočítavajú kredity za uznané predmety. Skúšky sa vykonávajú do 
konca skúškového obdobia, v ktorom bol príslušný predmet vyučovaný. 

o http://www.fei.tuke.sk/sk/studium/bakalarske-studium/legislativa 
o Predmety, ktoré  si študent  zapísal  a nevykonal úspešne prvýkrát, zapisuje si druhý 

a posledný krát hneď v nasledujúcom ak. roku. Ak ich úspešne neabsolvuje, zo štúdia musí 
byť vylúčený, resp. štúdium zanechá sám. 

o Uznávajú sa len predmety  s hodnotením A a B. K uznávaniu skúšok je potrebné doložiť 
žiadosť a vypísaný uznávací hárok.  Uznanie skúšok je spoplatnené sumou 4,-  eurá za 1 
uznanú skúšku,  viď http://www.fei.tuke.sk/sk/studium/skolne-a-poplatky 

o  Dekanský opravný termín nie je nárokovateľný, študent ho môže využiť počas skúškového 
obdobia v ak. roku 2 krát, porušenie tohto pokynu má následky počas ďalšieho obdobia 
štúdia. 

 

 Študijné oddelenie - ŠO 
o II. posch. A-blok č.d.234  
o  055/6022200, 055/6022210, 055/6022201,055/6022224,055/6022491   
o studijne.fei@tuke.sk  
o pracovné mailové adresy študijných referentiek  
o http://www.fei.tuke.sk/sk/fakulta/dekanat/studijne-oddelenie  
o Úradné hodiny – prosíme DODRŽIAVAŤ !! 

Po 8.30 – 11.30 hod. 
Ut 8.30. – 11.30 hod. 
St 8.30 – 11.30 hod., 13.00 – 15.00 hod. 
Št nestránkový deň 
Pi 8.30 – 11.30 hod. 

 Záväzná legislatíva – povinnosť študenta ju dodržiavať 
o  SR – vysokoškolský zákon, vyhláška o kreditovom štúdiu 
o  TU – vnútorné predpisy, napr. študijný   poriadok,  
o  FEI – pokyny, usmernenia dekana a ďalšie vnútorné predpisy – povinnosť priebežne 

sledovať informácie, aktuality, oznamy na www.fei.tuke.sk 

 Časový rozvrh štúdia je zverejnený na webovej stránke  
 

o    Harmonogram akademického  roku 2021/2022: 
Výučba v ZS:  20.09.2021 - 17.12.2021  
Zimné prázdniny:  20.12.2021 - 31.12.2021 
Skúškové obdobie v ZS:  03.01.2022 - 11.02.2022  
Výučba v LS:   14.02.2022 - 13.05.2022  
Skúškové obdobie v LS:  16.05.2022 - 01.07.2022  

 Hlavné prázdniny:  04.07.2022 - 31.08.2022 

http://www.fei.tuke.sk/sk/studium/skolne-a-poplatky
mailto:studijne.fei@tuke.sk
http://www.fei.tuke.sk/
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 Informačný systém MAIS 
o na prihlasovanie sa na skúšky, na predzápisy na predmety do vyššieho ročníka, zápisy do 

rozvrhov, kontrola správnosti zapísaných výsledkov a pod. 
 
o Rozvrh výučby - skupiny, predmety, čas a miestnosti pre študentov 1. ročníka je 

vypracovaný študijným oddelením  pre všetky povinné predmety, zverejnený bude na 
webovej stránke FEI  

 

 Sociálne otázky 
o študentské pôžičky - www.fnpv.sk - žiadosť si vytlačiť, vyplniť podľa pokynov, na ŠO Vám ju 

potvrdia a do určeného dátumu zaslať Fondu na podporu vzdelávania. 
o sociálne štipendiá  -  formuláre Žiadosti SŠ sú zverejnené na stránke http://www.fei.tuke.sk 

Vyplnené a doložené potrebnými dokladmi zaslať mailom alebo poštou na ŠO po zahájení 
akad.roka 2021/2022, motivačné štipendiá za prospech sú bez žiadostí. Štipendijný 
poriadok: http://www.fei.tuke.sk/sk/studium/bakalarske-studium/legislativa    
    

                 Tlačivá, doklady pri zápise 
o potvrdenia o návšteve školy – študent môže požiadať mailom alebo osobne na ŠO  pre 

rôzne úrady,  napr. pre zdravotnú poisťovňu, ŠD, PnD, banky,  brigády.  
o Tí uchádzači, ktorí nedoložili ku prijímaciemu konaniu úspešné ukončenie SŠ maturitným 

vysvedčením , bez vyzvania sú povinní tieto doklady pri zápise predložiť.   

 Ďalšie informácie, oznamy pre študentov 
o  študenti sú povinní rešpektovať a priebežne sledovať :   

 pokyny, aktuality a informácie zverejňované  na fakultnej webovej stránke 
www.fei.tuke.sk 

 komunikovať v rámci študijných záležitostí cez študentské mailové adresy 
 vývesné skrine pred ŠO 
 Informačný systém  MAIS: https://student.tuke.sk/portal/ 
 oznamy katedry  zabezpečujúce  jednotlivé študijné programy 

o Dávame do pozornosti a odporúčame preštudovať:   
 www.fei.tuke.sk 
 www.fei.tuke.sk/sk/studenti/aktuality.shtml 
 Ďalšie platné usmernenia zverejnené na fakultnej webovej stránke 
 

 Študent, ktorý študuje študijný program poskytovaný verejnou vysokou školou dlhšie, ako je jeho 
štandardná dĺžka štúdia, je povinný uhradiť verejnej vysokej škole ročné školné za každý ďalší rok 
štúdia.  

 Študent, ktorý študuje súbežne v jednom akademickom roku dva alebo viac študijných 
programov poskytovaných verejnou vysokou školou v tom istom stupni, je povinný uhradiť ročné 
školné v druhom a ďalšom študijnom programe za štúdium v príslušnom akademickom roku.   

 Študenti, ktorí majú ZŤP preukazy budú usmernení na Bezbariérové centrum               
http://web.tuke.sk/AC/indexbbc.html , kde po konzultácii môžu obdržať Odporúčanie, ktoré im 
uľahčí  štúdium. 

 

 

 

http://www.spf.sk/
http://www.fnpv.sk/
http://www.fei.tuke.sk/
http://www.fei.tuke.sk/
http://www.tuke.sk/tuke/pre-studentov
http://web.tuke.sk/AC/indexbbc.html

