PODMIENKY PRIJATIA
NA ŠTÚDIUM 1. STUPŇA - BAKALÁRSKE ŠTÚDIUM
NA FEI TU V KOŠICIACH V AKADEMICKOM ROKU 2022/2023
Podľa §56 ods. 1 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov, základnou
podmienkou prijatia na bakalárske štúdium (študijného programu prvého stupňa) je získanie úplného stredného
vzdelania alebo úplného stredného odborného vzdelania. FEI na základe §57 ods. 1 zákona určuje ďalšie podmienky
na prijatie na štúdium v jednotlivých študijných programoch takto:
Termín podania prihlášky:
Termín zasadnutia prijímacej komisie:

Poplatok:
Spôsob úhrady poplatku:
Povinné údaje pri úhrade:
Číslo účtu:
IBAN:
SWIFT:
Názov účtu adresáta:
Variabilný symbol:
Konštantný symbol:
Text pre prijímateľa:

30.4.2022
7.6.2022

30,00 € - papierová prihláška alebo 20,00 € - elektronická prihláška
bankovým prevodom, v mimoriadnych prípadoch poštovou poukážkou typu U
7000151433/8180 – Štátna pokladnica
SK8281800000007000151433 - povinný údaj!!!
SPSRSKBAXXX – len pre platby zo zahraničia!!!
Fakulta elektrotechniky a informatiky TU v Košiciach, Letná 9, 042 00 Košice
042022
0308
meno a priezvisko, študijný program uvedený v prihláške, stupeň štúdia

Poštová adresa: Študijné oddelenie DFEI, Fakulta elektrotechniky a informatiky, Technická univerzita v Košiciach,
Letná 1/9, 042 00 Košice - Sever
Fakultná web adresa: www.fei.tuke.sk
Názov študijného programu
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 3 roky
Aplikovaná elektrotechnika
Automobilová elektronika
Elektroenergetika
Fyzikálne inžinierstvo progresívnych materiálov
Hospodárska informatika
Informatika
Inteligentné systémy
Kyberbezpečnosť
Počítačové modelovanie
Počítačové siete
Priemyselná elektrotechnika

Názov študijného
odboru

Elektrotechnika
Elektrotechnika
Elektrotechnika
Elektrotechnika
Informatika
Informatika
Informatika
Informatika
Informatika
Informatika
Elektrotechnika

Plánovaný počet prijatých
študentov v dennej forme štúdia
prezenčná
metóda štúdia

kombinovaná
metóda štúdia

80
60
70
20
70
200
70
70
20
130
40

20
0
20
0
0
0
0
0
0
0
0

Ďalšie podmienky prijatia a spôsob výberu prijatých uchádzačov:
Ďalšie podmienky prijatia a spôsob výberu prijatých uchádzačov sú vytvorené tak, aby preferovali uchádzačov
s kvalitnými matematickými vedomosťami a zručnosťami, logickým myslením či významnými výsledkami v rôznych
odborných súťažiach. Zvlášť sú bodované aj výsledky z externej maturity z matematiky, ktorá je externým,
nezávislým, merateľným a porovnateľným kritériom overovania matematických vedomostí a zručností v rámci celého
Slovenska všetkých typov škôl.
1.

2.
3.
4.
5.

V prijímacom konaní bude vytvorené poradie uchádzačov na základe súčtu prislúchajúcich bodov podľa
podrobnej tabuľky uvedenej v prílohe. Najlepšie umiestnenie bude mať uchádzač s najvyšším bodovým
ohodnotením.
Všetkým uchádzačom, ktorí už študovali na TUKE alebo inde v SR bakalársky študijný program, sa určitý počet
bodov odráta zo získaných bodov na základe počtu rokov neukončených štúdií.
Štúdium na jednotlivé študijné programy pre jednotlivé formy bude otvorené, ak bude na nich prihlásený
dostatočný počet uchádzačov.
Počet prijatých uchádzačov na jednotlivé študijné programy sa môže modifikovať na základe aktuálneho počtu
prihlášok, študentov a aktuálnych kapacitných možností fakulty.
O prijatí rozhoduje dekan na základe odporúčania prijímacej komisie.

Ďalšie ustanovenia, usmernenia a organizačné pokyny:
1. Prihláška a jej súčasti:
a. vytvorenie a vyplnenie formulára prihlášky je možné dvojakým spôsobom:
 v papierovej forme, t.j. ručne vyplnený papierový formulár,
 alebo v elektronickej forme – e-prihláška. V prípade voľby elektronickej formy sa už papierová
prihláška nepodáva.
b. v prípade voľby papierovej formy - doručenie vyplnenej a podpísanej prihlášky a jej požadovaných súčastí
je možné dvojakým spôsobom:
 klasickou poštou, za dátum doručenia sa považuje dátum poštovej pečiatky,
 osobne doručiť na Študijné oddelenie FEI TUKE,
Výsledky z externej maturity zaslať hneď po ich získaní mailom na adresu uchadzaci.fei@tuke.sk.
V prípade neuvedenia pravdivých alebo úplných údajov o výsledku externej časti písomnej maturity
z matematiky (kontrola prebehne po doručení kópie maturitného vysvedčenia) bude prihláška uchádzača
a aj prípadné rozhodnutie o prijatí považované za neplatné!
c. k papierovej forme prihlášky na štúdium je nevyhnutné pripojiť, t.j. požadovanými súčasťami tejto prihlášky
sú:
 úradne overené vysvedčenia za požadované 4 roky, ak nie sú priamo v prihláške potvrdené strednou
školou,
 úradne overené maturitné vysvedčenie, ak maturita nie je potvrdená v prihláške strednou školou a konala
sa skôr ako v roku 2022, t.j. pred podaním prihlášky,
 úradne overený doklad, napr. diplom o relevantnom úspechu na relevantnej súťaži, úspechu, certifikáte,
 doklad o zaplatení poplatku za prijímacie konanie,
 stručný životopis,
 potvrdenie o zmenenej zdravotnej spôsobilosti , napr. preukaz ZŤP, pri nepredložení žiadneho dokladu
sa predpokladá, že uchádzač je zdravotne spôsobilý,
 pri osobnom doručení prihlášky a jej súčasti je možné priamo na študijnom oddelení predložiť aj originál
dokladov a ich neoverenú kópiu, originál bude vrátený na mieste po overení,
 výsledky z externej časti maturitnej skúšky z matematiky, ak sa takáto uskutočnila v roku 2022.
2. Na jednu prihlášku je možné uviesť iba jeden študijný program.
3. Uchádzač je povinný v prihláške uviesť údaje o všetkých svojich predchádzajúcich aj neukončených
vysokoškolských štúdiách (zápisoch na štúdium). V prípade neuvedenia pravdivých alebo úplných údajov v
prihláške, táto prihláška a aj prípadné rozhodnutie o prijatí budú považované za neplatné. Zreteľa hodné dôvody
neukončených štúdií je potrebné úradne dokladovať.
4. Uprednostňujeme podávanie prihlášok elektronicky, a to prostredníctvom e-prihlášky systému MAIS na
TUKE. Rozhranie uchádzača v MAISe umožňuje okrem vyplnenia aj sledovať napr. jej stav spracovania,
potvrdenia prijatia a platnosti, rozhodnutia o prijatí, termíny a miestnosti prijímacích skúšok, rozhodnutia ku

odvolaniam. Povinnou súčasťou elektronickej prihlášky sú prílohy nahraté vo formáte .pdf (vysvedčenia v tomto
prípade nemusia byť úradne overené), pozri návod na zaevidovanie elektronickej prihlášky.
Elektronická prihláška bude akceptovaná len po nahratí povinných príloh vo formáte .pdf.
5.

6.

7.

V zmysle zákona §58 ods. 10, ak uchádzač neprejaví o štúdium záujem alebo neposkytne v určenom čase
a požadovaným spôsobom informáciu (e-návratka na TUKE), či sa zapíše na štúdium, zaniká mu právo zapísať
sa na štúdium daného študijného programu a fakulta môže ponúknuť miesto ďalšiemu uchádzačovi v poradí
výsledkov prijímacieho konania.
Prijatý uchádzač, ktorý má záujem o štúdium na FEI TUKE musí potvrdiť záujem e-návratkou TUKE a s ňou
súvisiacimi úkonmi v požadovanom termíne a požadovaným spôsobom:
a. zaplatiť poplatky, príp. školné ku zápisu na štúdium iba bankovým prevodom (nie poštovou
poukážkou). Pozn.: V prípade, že študent na štúdium nenastúpi, tieto poplatky sa mu nevracajú.
b. skontrolovať a potvrdiť svoje osobné údaje v informačnom systéme,
c. nahrať (uploadnuť) svoju fotografiu a prevziať si prihlasovacie údaje do informačného systému,
d. absolvovať zápis na štúdium a dokladovať získanie úplného stredného vzdelania alebo úplného stredného
odborného vzdelania predložením maturitného vysvedčenia,
Ďalšie podrobnejšie informácie, príp. zmeny alebo doplnenia budú priebežne zverejňované na www.fei.tuke.sk,
preto je nevyhnutné ich sledovať a riadiť sa nimi.

Príloha:
Tabuľka hodnotenia uchádzača na štúdium 1. stupňa na FEI TUKE na PK 2022/2023

