
    Zápis študentov FF KU na akademický rok 2017/2018 
 

1. ročník – bakalári                                           5. september 2017 
 
Filozofická fakulta, miestnosť F 013  o 7,00 – 8,00 hod. registrácia 
Filozofická fakulta, miestnosť F 013  o 8,00 – 12,00 hod. zápis 
 
všetky študijné programy 
........................................................................................................................................... 
 
2. ročník – bakalári                                              7. september 2017 
 
Zápis sa koná na Študijnom oddelení FF KU  od 7,30 - 11,30 hod.  
všetky študijné programy 
........................................................................................................................................... 
 
3. ročník – bakalári                                               8. september 2017 
+ bc. študenti v nadštandardnej dĺžke štúdia na FF KU, ktorí si zapisujú predmety  
 
Zápis sa koná na Študijnom oddelení FF KU  od 7,30 - 11,30 hod.  
všetky študijné programy 
.......................................................................................................................................... 
 
1. ročník – mgr. štúdium                                      11. september 2017 
 
Filozofická fakulta, miestnosť F 013  o 8,00 hod.  
všetky študijné programy - nerobte si elektronický zápis!!! 
.......................................................................................................................................... 
 
2. ročník – mgr. štúdium                                     12. september 2017 
+ mgr. študenti v nadštandardnej dĺžke štúdia na FF KU, ktorí si zapisujú predmety  
 
Zápis sa koná na Študijnom oddelení FF KU  od 7,30 - 11,30 hod.  
všetky študijné programy. 
 

Prvé ročníky Bc. a  Mgr. si zápisné listy nerobia. Vyššie ročníky si do termínu oficiálneho 
zápisu vytvoria zápisné listy a zároveň si vyberú predmety, ktoré absolvujú v akademickom 
roku 2017/2018 v informačnom systéme AiS2 (tvorba zápisných listov bude sprístupnená 
v auguste 2017). Zápisný list Vám bude vytlačený pri zápise na študijnom oddelení (študent 
nemá možnosť tento dokument zo systému AiS2 vytlačiť). Zápisné listy si vytvoria všetci 
študenti druhého a tretieho ročníka bakalárskeho štúdia a druhého ročníka magisterského 
štúdia (vrátane študentov v nadštandardnej dĺžke štúdia, ktorí nemajú splnené všetky 
povinnosti pre účasť na štátnej skúške a zapisujú si predmety pre akademický rok 2017/2018) 
Pri zápise študenti odovzdávajú aj vyplnené a podpísané čestné vyhlásenie pre účely 
centrálneho registra a formulár týkajúci sa ochrany osobných údajov (dokumenty sú 
priložené nižšie). 
 
Študent v prvom roku štúdia každého stupňa je povinný osobne sa zúčastniť 
na zápise na štúdium v termíne určenom fakultou.  



 
Ak študenta v druhom a treťom ročníku zapisuje zástupca, je povinný podľa článku 
III/5 ŠP FF KU priniesť plnú moc. Bez tohto dokladu nemôže byť študent zapísaný.  
 
 
UPOZORNENIE! 
 
1. Upozorňujeme študentov na záväznosť zápisu – zápisom si študent určuje, akú 
časť povinností predpísaných študijných programov absolvuje v akademickom 
roku 2017/2018. V prípade, ak si študent predmet pre daný akademický rok 
nezapíše, nie je možné, aby daný predmet v tomto roku absolvoval. 

 
2. Žiadame študentov, aby si pozorne prečítali v platnom Študijnom poriadku FF 

KU článok IX/1 – 10 (pozri ff.ku.sk/úradná nástenka) informácie o postupe 
pri zápise predmetov a súvislosti s prípadnými škrtmi zapísaných jednotiek. 
Predmety, ktoré si študent zapíše, sú pre študentov predmetmi záväznými pre 
daný akademický rok – uvedené sa vzťahuje aj na voliteľné predmety (pozri 
článok IX/10). Možnosť škrtu pri nich prichádza do úvahy z dôvodu kolízie 
v rozvrhu, ktorá študentovi bráni absolvovať zapísané voliteľné predmety, a to 
na základe žiadosti študenta adresovanej študijnému oddeleniu elektronickou 
poštou do dvoch týždňov od začiatku výučbovej časti semestra. Inak 
absolvovanie zapísaného voliteľného predmetu je záväzné.  

 


