
OZNAM- povinná registrácia predmetov v systéme AIS 

( v aplikácii Moje štúdium     Portál študenta      REG/ZÁPISY ) 

 
Od 1. 7. 2017 do 9. 7. 2017 sa uskutoční  registrácia predmetov na 

akademický  rok 2017/2018 (ZS, LS).  

 
Týka sa všetkých študentov BC. štúdia  a ING. štúdia.   

 

Študent pri registrácii predmetov musí vždy zadávať číslo predmetu ( nie názov predmetu ), 

podľa svojho študijného plánu. 

Študent bude mať automaticky v AIS povinné predmety nasledujúcich dvoch semestrov. Ak 

ich tam nemá, doplní si ich tlačítkom  [ ].  

Zoznam predmetov je možné upraviť odobratím [ ], alebo pridaním 

[ ]. Predmet Bc. práca si neregistrujete ani 

nezapisujete, zapíše ho študijné oddelenie v LS po Vašom prihlásení sa na štátnu skúšku. 
 

Úprava študijného plánu sa musí vykonať pre zimný semester aj  pre letný semester.  

Zapísané a nevykonané predmety v súčasnom akad. roku si zapíšete do ak. r. 2017/2018 

podľa svojho študijného plánu s číselným kódom uvedeným v  študijných plánoch  viď 

Študijné programy FCHPT STU v Bratislave v ak. r. 2017/2018. 

 V AIS si ďalej zvolíte povinne voliteľné a výberové predmety podľa svojho študijného 

plánu a podľa  odporúčania garanta Vášho študijného programu. 

Výberové predmety si doplníte ich vyhľadaním prostredníctvom čísla predmetu (v tvare 

napr. N422W0_4B *)  [ ] a jeho následným označením 

a pridaním.  

Študent si zapíše predmety v určitom počte kreditov v zmysle   Úplné znenie Študijného poriadku 

FCHPT STU v Bratislave. Treba mať na pamäti, že na postup do ďalšieho roka štúdia je 

potrebných 40 kreditov. Na doplnenie kreditov potrebných na postup do ďalšieho roka štúdia 

slúžia výberové predmety.  

 Dodržujte nadväznosť predmetov  ( viď Študijné programy FCHPT STU v Bratislave v ak. r. 

2017/2018 – Nadväznosť predmetov, str. 40 ). 

Registrácia  predmetov  je povinná na to, aby ste mohli úspešne vykonať svoj  e – zápis do 

vyššieho ročníka. Registrácia  predmetov  je veľmi dôležitá pre tvorbu  rozvrhov. 

K registrácii predmetov pristupujte zodpovedne, podľa  nej sa buď otvoria alebo neotvoria 

výberové predmety. 

V aplikácii Reg / Zápisy od 1.8.2017 do 10.8.2017 bude sprístupnené tlačítko - 

, ktorým si urobíte elektronický zápis.  

 *4B  – Bc. štúdium denná forma 

 4I  – Ing. štúdium                                                                                                              29. 6. 2017              

http://www.fchpt.stuba.sk/docs/doc/pedagogika/2017/fchpt_2017_2018_kniha.pdf
https://is.stuba.sk/auth/katalog/syllabus.pl?predmet=288703;lang=sk
http://www.fchpt.stuba.sk/docs/doc/pedagogika/2017/Uplne_znenie_Studijneho_poriadku_FCHPT_STU.pdf
http://www.fchpt.stuba.sk/docs/doc/pedagogika/2017/fchpt_2017_2018_kniha.pdf

