UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE
FAKULTA SOCIÁLNYCH A EKONOMICKÝCH VIED

Študijné oddelenie
Mlynské luhy 4, 821 05 Bratislava

Organizačné pokyny k zápisu na FSEV UK
do 1. ročníka denného štúdia v akademickom roku 2019/2020
Potvrdenie nástupu na štúdium:
Váš záujem o štúdium na Fakulte sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského v Bratislave (FSEV UK) potvrďte
návratkou v Akademickom informačnom systéme (AIS) na https://moja.uniba.sk cez hypertextový odkaz AIS/Prihlásenie. Prihlasovacie
údaje nájdete v rozhodnutí o prijatí. Dodržujte postup podľa príručky nachádzajúcej sa pod hypertextovým odkazom
AIS/Príručky/Potvrdenie elektronickej návratky.
Potvrdenú návratku aj príkaz na úhradu poplatkov vytlačte, návratku podpíšte a vykonajte úhradu podľa údajov uvedených v
príkaze na úhradu (variabilný symbol, špecifický symbol a suma sú uvedené v príkaze na úhradu z AIS) a zašlite na adresu školy.
Prehľad poplatkov:
- pre novoprijaté študentky a študentov/vizuál ISIC je poplatok 21,50 Eur (preukaz ISIC/7,00€, validačná
známka/10€, režijné náklady/3,00€, ročenka/1,50€)
- pre novoprijaté študentky a študentov/vizuál NO ISIC je poplatok 11,50 Eur ( preukaz/7,00€, režijné
náklady/3,00€, ročenka/1,50€)
- pre novoprijaté študentky a študentov, ktoré/í už preukaz ISIC majú z iného štúdia na UK v Bratislave (napr.
I. a II stupňa štúdia) je poplatok 14,50 Eur (validácia/10,00€, režijné náklady/3,00€, ročenka/1,50€)
- pre novoprijaté študentky a študentov, ktoré/í už preukaz ISIC majú z iného štúdia na UK v Bratislave (napr.
I. a II stupňa štúdia) a nemajú záujem o licenciu ISIC je poplatok 4,50 Eura (režijné náklady/3,00€, ročenka/1,50€)

Služby / vizuál preukazu
Doprava
Zľava na dopravu*
Knižnice
Ubytovanie
Strava/ jedáleň
Členské v CKM SYTS (ISIC licencia 10 €)
Komerčné zľavy

ISIC
ÁNO
ÁNO
ÁNO
ÁNO
ÁNO
ÁNO
ANO

NO ISIC
ÁNO
ÁNO
ÁNO
ÁNO
ÁNO
NIE
NIE

*na základe splnenia tarifných a prepravných podmienok prepravcu

Vzhľadom na skutočnosť, že platby sú identifikované a párované podľa variabilného a špecifického symbolu Vás prosíme o dôsledné
uvádzanie variabilného aj špecifického symbolu pri úhrade poplatkov. Platbu je preto potrebné vykonať bankovým prevodom,
nie bankovou poukážkou! V prípade, že ste prijatá/ý aj na ďalšiu fakultu Univerzity Komenského rozhodnite sa, ktorej fakulte pošlete
príkaz na výrobu študentského preukazu.
V termíne najneskôr do 31.08.2019 zašlite na adresu fakulty – študijné oddelenie:
- vytlačenú a podpísanú návratku
- doklad o úhrade poplatku
- Ak máte záujem o preukaz s vizuálom ISIC, musíte vyplniť prihlášku za členku/člena CKM SYTS, ktorá obsahuje aj súhlas so spracúvaním
osobných údajov. Prihlášku môžete vyplniť na stránke https://gdpr.uniba.sk v sekcii "Prihláška za člena CKM SYTS".
Prihlásenie do systému GDPR sa vykoná univerzitnými prihlasovacími údajmi (ktoré sa používajú napríklad pre prihlásenie sa do systému
AIS2). Táto povinnosť bude kontrolovaná na zápise a v prípade nezadania súhlasu študentke/študentovi nebude preukaz validovaný.
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Zápis na štúdium:
Vážené študentky, vážení študenti,
pri zápise je potrebné byť oboznámená/ý s dokumentmi upravujúcimi oblasť BOZP, OPP a CO na FSEV UK:
•
•

Čo má každý vedieť v prípade ohrozenia ,
Vstupné školenie študentiek a študentov BOZP, OPP
Všetky študentky a všetci študenti si k zápisu pripravia vyplnené a podpísané tlačivo "Prehlásenie o oboznámení s dokumentmi
BOZP, OPP a CO" - Prehlásenie o oboznámení s dokumentmi BOZP, OPP a CO
Uchádzač/ka prijatí/á na štúdium si on-line vytvára svoj študijný plán na akademický rok 2019/2020 sama/sám a to tak, že po termíne
1.9.2019 sa prihlási do Akademického informačného systému (AIS2). Na stránke fakulty www.fses.uniba.sk je zverejnený odporúčaný
študijný plán pre študijný program, na ktorý ste boli prijatá/ý.
Podľa harmonogramu „Termíny zápisov v ak. r. 2019/2020“ sa dostavte na fakultu doplniť ďalšie údaje potrebné k potvrdzujúcemu,
kompletnému zápisu a dostanete ďalšie doklady ako aj preukaz študenta. Osobná účasť na zápise v stanovenom termíne a čase
je nutná. Ak sa študent/ka z vážnych dôvodov nemôže zápisu zúčastniť, môže ju/ho zastúpiť ňou/ním poverená osoba na základne úradne
overeného splnomocnenia.
Ku dňu 20.9.2019 musí mať každý/á študent/ka uzavretý svoj zápis na fakulte. Právo uchádzačky alebo uchádzača na zápis na štúdium
zaniká, ak v zmysle § 59 ods. 3 zákona č. 131/2002 Z. z.o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov do termínu 01.09.2019
neodpovie - potvrdením nástupu v systéme AIS a zaslaním požadovaných podkladov. Právo uchádzačky alebo uchádzača na zápis na
štúdium zanikne aj vtedy, ak sa nedostaví na zápis v termíne stanovenom fakultou a do ôsmich dní sa neospravedlní.
K zápisu ste povinná/ý priniesť:
1. občiansky preukaz
2. úradne overenú kópiu rodného listu
3. Prehlásenie o oboznámení s dokumentmi BOZP, OPP a CO - Prehlásenie o oboznámení s dokumentmi BOZP, OPP a CO
4. úradne overenú kópiu sobášneho listu (vydaté uchádzačky o štúdium, aj tie, ktoré absolvovali Bc. stupeň na FSEV UK)
5. u študentiek a študentov na magisterský stupeň štúdia úradne overené doklady: rodný list, diplom, vysvedčenie, dodatok k diplomu,
ak ste doklady na fakultu doposiaľ nezaslali. Absolventky a absolventi FSEV UK doložia neoverené kópie dokladov najneskôr do 31.12.2019.
6. všetky vyplnené tlačivá, na ktorých potrebujete potvrdiť štúdium (Potvrdenie o návšteve školy/web stránka FSEV, alebo AIS, na rodinné
prídavky, na dopravu).
Aktuálne informácie k zápisom sú zverejnené na stránke fakulty: www.fses.uniba.sk v záložke „Štúdium – zápisy“. Ďalšie informácie
získate na stránke UK – moja.uniba.sk.
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Termíny zápisov pre jednotlivé študijné programy pre 1.ročníky Bc., Mgr. a PhD. stupňa štúdia v
akademickom roku 2019/2020
Bakalárske štúdium – denná forma
rok
štúdia

Študijný program
Európske štúdiá

1.

Sociálna a pracovná psychológia
Aplikovaná ekonómia
Sociálna antropológia
Média matika

Magisterské štúdium – denná forma
rok
Študijný program
štúdia
Európske štúdiá
Sociálna a pracovná psychológia
1.

Aplikovaná ekonómia
Verejná politika
Sociálna antropológia

Dátum zápisu

Hodina

Rozpis

miestnosť

04.09.2019
05.09.2019
02.09.2019
03.09.2019
06.09.2019
09.09.2019
11.09.2019
10.09.2019

8:30
8:30
8:30
8:30
8:30
8:30
8:30
10:00

A-L
M-Z
A-L
M-Ź
A-K
L-Ź
A-Z
A-Z

AULA
AULA
AULA
AULA
AULA
AULA
AULA
Martin

Dátum zápisu

Hodina

Rozpis

miestnosť

09.09.2019
04.09.2019
05.09.2019
04.09.2019
05.09.2019
13.09.2019

8:30
8:30
8:30
13:00
13.00
8:30

A-Z
A-K
L-Z
A-Z
A-Z
A-Z

AULA
B027
B027
B027
B027
B02

Doktorandské štúdium – denná forma a externá forma
rok
Forma štúdia
Študijný program
štúdia
Európske štúdiá a politiky,
Sociálna a pracovná psychológia,
1.
denná
Sociálna antropológia,
Verejná politika,
Európske štúdiá a politiky,
1.
Sociálna a pracovná psychológia,
externá
Sociálna antropológia,
Verejná politika

Dátum zápisu

Hodina

Rozpis

miestnosť

04.09.2019

8:30

A-Z

A013

04.09.2019

8:30

A-Z

A013

Začiatok výučby v zimnom semestri akademického roka 2019/2020 je 23.09.2019 podľa rozvrhu. Slávnostné otvorenie
akademického roka na fakulte je 24.09.2019 o 13:00 hod. v Aule FSEV UK.

doc. PhDr. JUDr. Lucia Mokrá, PhD., v. r.
dekanka

Za správnosť: Mgr. Kristína Janková, prodekanka pre štúdium
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