
FAKULTA  APLIKOVANÝCH  JAZYKOV 

TERMÍNY ZÁPISOV V AKADEMICKOM ROKU 2020/2021 

 

Študijné programy: 

bCJaIK – bakalársky študijný program Cudzie jazyky a interkultúrna komunikácia 

mCJaIK – magisterský študijný program Cudzie jazyky a interkultúrna komunikácia 

1. Pre ak. rok 2020/2021 je povinný fyzický zápis iba pre 1. roč. Bc. a Mgr. štúdia, pre ostatné 

ročníky Bc. a Mgr. štúdia bude zápis iba elektronicky a to podľa pokynov, ktoré budú 

poslané na ročníkový e-mail po 3.9.2020 (aj ohľadne čestného vyhlásenia na školné a tiež 

potvrdenia o návšteve školy). 

 

 
TERMÍN 

 
ROČNÍK 

 
ŠTUDENTI 

 
ČAS 

 
MIESTNOSŤ 

02.09.2020 1. r. bCJaIK 

priezviská od A po K – 

úvodné informácie o štúdiu 

priezviská od L po Z – 

úvodné informácie o štúdiu 

od 09.00 hod. 
 
od 13.30 hod. 

C 1.07 
 

C 1.07 

09.09.2020 1. r. mCJaIK 
priezviská od A po L 

priezviská od M po Z 
od 09.00 hod. 
od 13.30 hod. 

D 2.16 

17.09.2020 - 
Náhradný termín (len na 
základe opodstatnených 
dôvodov) 

- 
D 2.16 

 

Informácie k zápisu: 

2. Študent je povinný sa zúčastniť zápisu na štúdium, resp. do ďalšieho obdobia štúdia 

v termíne určenom fakultou. Študenta môže zapísať aj zástupca na základe úradne 

overenej plnej moci, pričom zástupca študenta musí predložiť všetky dokumenty, ktoré 

EU v Bratislave alebo jej fakulty pri zápise požadujú. Ak sa študent zo závažných dôvodov 

nemôže dostaviť na zápis v stanovenom termíne osobne, resp. nepoverí žiadneho 

zástupcu, oznámi to bezodkladne písomnou formou dekanovi príslušnej fakulty, 

najneskôr však do 5 dní po stanovenom termíne na zápis, a požiada o povolenie zápisu 

v náhradnom termíne, najneskôr do začiatku výučby v zimnom semestri v zmysle 

schváleného harmonogramu akademického roka, t. j. do 21.9.2020. Na náhradnom 

termíne zápisu sa vyžaduje osobná účasť študenta. Na opätovný zápis po prerušení štúdia 

sa študent dostaví bez vyzvania školy. Ak v štúdiu nebude pokračovať, je povinný písomne 

oznámiť škole, že zanecháva štúdium. 

3. Študenti 2. a 3. ročníka bakalárskeho štúdia a 2. ročníka magisterského štúdia si pred 

zápisom musia v AIS-e skontrolovať a doplniť hodnotenia predmetov, ktoré absolvovali 

v ak. roku 2019/2020. Predmet, za ktorý nebudú mať do termínu zápisu zapísané 

hodnotenie, sa bude považovať za neabsolvovaný.  



4. Ak študent do ďalšieho ročníka si prenáša predmety s viac ako 12 kreditmi, je povinný 

písomne požiadať dekana Fakulty aplikovaných jazykov EU o súhlas s prenosom. 

V žiadosti uvedenie svoje meno a priezvisko, ročník štúdia v ak. roku 2020/2021 a všetky 

predmety, ktoré prenáša z ak. roku 2019/2020 do ak. roku 2020/2021 vrátane príslušných 

kreditov. Podpísaná žiadosť sa podáva písomne (osobne alebo poštou) na študijnom 

referáte a to najneskôr do 31.08.2020. 

5. Študenti sú povinní pri zápise predložiť vyplnené a podpísané „Čestné vyhlásenie“ – 

formulár je zverejnený v Ais-e alebo na www.euba.sk/študenti.  

6. Pri zápise každý študent dostane potvrdenie o návšteve školy.  

 

 

 

 

                                                                                             Študijné odd. FAJ 

http://www.euba.sk/študenti

