
Podmienky postupu do vyššieho ročníka 
 
          Študenti FBP sú povinní absolvovať skúšky za akademický rok 2017/2018 
do 31. júla 2018.  
-  Študent na dennej forme štúdia  I. a II. stupňa  štúdia môže byť zapísaný do ďalšej 
časti štúdia, ak získal v akad. roku minimálne 48 kreditov. 
-  Študent I.stupňa externého štúdia môže byť zapísaný do ďalšej časti štúdia, ak 
získal v akad. roku minimálne 36 kreditov. 
-  Študent II.stupňa externého štúdia môže byť zapísaný do ďalšej časti štúdia, ak 
získal v akad. roku minimálne 28 kreditov. 
 

Študent je povinný prekontrolovať si výsledky skúšok v UIS Študent ! 
 

Elektronické zápisy budú prebiehať od  1.8.2018  do  31.8.2018. 
Elektronicky sa budú môcť zapísať len tí študenti dennej a externej formy štúdia, 
ktorí splnili podmienku a získali za ak. rok minimálne 48 kreditov . 
Všetci ostatní sa budú musieť zúčastniť zápisu osobne podľa harmonogramu.  
 
Študenti, ktorí sa  osobne nezúčastnia zápisu (zapíšu sa elektronicky) sú povinní 
priniesť  index na kontrolu na štud. oddelenie FBP do začiatku semestra. 

 

 Žiadosť o prenos predmetu do vyššieho ročníka študent obdrží na zápise. 

 Žiadosť o opakovanie ročníka /tlačivo v prílohe/je nutné odovzdať na štud. 

oddelení FBP spolu s indexom do 10. 8. 2018  alebo zaslať na štud.oddelenie  

bez indexu, v tom prípade index si prineste so sebou na zápis.  

 Preukážky a  ostatné tlačivá sa  potvrdzujú na zápise, taktiež potvrdenie  

o štúdiu obdržíte na zápise. 

 
Predĺženie  skúškového  obdobia  sa  nebude  realizovať 

ani na  dennej  ani  na externej forme  štúdia! 
 

Doklady  potrebné na zápis do 2. a  3. ročníka I. stupňa a  
2. ročníka   II. stupňa štúdia : 
 

 výkaz o štúdiu (študent je povinný prekontrolovať si výpis skúšok v UIS Študent, 
musí sa zhodovať s indexom) 

 písacie potreby 

 tlačivá na potvrdenie o štúdiu (cestovné  a rodinné prídavky z UPSVaR z vášho 
bydliska), treba si doniesť so sebou na zápis, príp.iné tlačivá, ktoré si potrebujete 
dať potvrdiť 

                                                


