INFORMÁCIE K ZÁPISOM V AKADEMICKOM ROKU 2021 / 2022
pre uchádzačov 1. ročníka doktorandských študijných programov
odvetvové ekonomiky a manažment
priestorové plánovanie
Vážený uchádzač, vážená uchádzačka,
aby ste sa stali študentmi doktorandského študijného programu, je dôležité sa zapísať na
štúdium v akademickom roku 2021/2022.
Zápis na štúdium môžete vykonať bez fyzickej prítomnosti z dôvodu pandémie COVID-19
K tomu je potrebné zaslať na adresu: Ústav manažmentu STU, študijné oddelenie,
Vazovova 5, 812 43 Bratislava do 19. 7. 2021
vyplnené a Vami podpísané tlačivá, ktoré nájdete na stránke
https://www.stuba.sk/sk/ustavy/ustav-manazmentu/studium/studenti/doktorandskestudium.html?page_id=4538

pod názvom



Zápisy v akad. roku 2021/2022

Jedná sa o tieto tlačivá:
Súhlas s vykonaním zápisu na štúdium bez fyzickej prítomnosti v slovenskom jazyku
(ak ide o uchádzača SR)

Súhlas s vykonaním zápisu na štúdium bez fyzickej prítomnosti v slovenskom a
anglickom jazyku
(ak ide o zahraničného uchádzača)
Čestné vyhlásenie študenta o štúdiu - v slovenskom jazyku
Čestné vyhlásenie študenta o štúdiu - v slovensko-anglickom jazyku (pre študentov, ktorí nie
sú občanmi SR alebo nemajú trvalý pobyt v SR)
Statutory declaration about student´s studies in the Slovak Republic/Čestné vyhlásenie
študenta o štúdiu - for students who are not citizens of the Slovak Republic, nor have
permanent residence in the Slovak Republic
Rozhodnutie študenta o bezplatnom súbežnom štúdiu - v slovensko-anglickom jazyku
(v prípade, že študujete na dvoch vysokých školách)


Písomne uvedené bankové spojenie ( IBAN platobného účtu + SWIFT kód banky + názov banky,
účet musí byť v slovenskej banke)

Ďalšia možnosť zápisu je dostaviť sa osobne s príslušnými vyplnenými formulármi na
študijné oddelenie dňa 19.7.2021 od 8.00 – 14.00 h.

Informácie

o zápise

nájdete

https://www.stuba.sk/sk/ustavy/ustavmanazmentu/studium/studenti/doktorandske-studium.html?page_id=4538 pod:

1. ročník
Potvrdenie o štúdiu bude zapísaným študentom vydané až v akademickom roku 2021/2022,
t. j. od 2. septembra 2021.
e- návratka
Výber preukazu alebo prolongačnej známky realizujte cez Akademický informačný systém cez
Návratka k prihláške na štúdium na STU.
Pre možnosť výberu ISIC preukazu alebo prolongácie s ISIC licenciou je najprv nutné potvrdiť
súhlas so spracovaním osobných údajov "Prihláška za člena – evidenčný list CKM združenia pre
študentov, mládež a učiteľov", ktorý sa tiež nachádza v tejto Návratke.
Následne sa Vám sprístupní možnosť objednania jedného z ponúkaných typov preukazu študenta STU
a jeho úhrady a ďalšie informácie súvisiace so štúdiom.

Prolongačná známka ISIC platí až po elektronickej prolongácii na termináli na Rektoráte STU
po 1. 9. 2021. Databáza terminálu sa aktualizuje minimálne dvakrát denne.
Informácie
o preukaze
ISIC
študenta
STU
nájdete
na
:
https://www.stuba.sk/sk/pracoviska/centrum-vypoctovej-techniky/preukazystu.html?page_id=1927
POKYNY K UBYTOVANIU PRE AKADEMICKÝ ROK 2021/2022 nájdete na stránke STU:
http://www.stuba.sk/sk/studentov/studentske-domovy-stu-v-bratislave.html?page_id=657
V prípade, že vám bude niečo nejasné, kontaktujte ma na: katarina.matuskova@stuba.sk
mobil: 0918 669 138.

