Študenti 2., 3. Bc., 2. Mgr. a 1. Mgr.

Vec: POKYNY K ZÁPISOM

Študijné oddelenie Hudobnej a tanečnej fakulty VŠMU, ďalej HTF, Vám oznamuje, že zápis na
štúdium, do ďalšieho roka štúdia + zápis predmetov v ak. roku 2017/18 sa uskutoční v budove HTF VŠMU na
Zochovej ul. č. 1, (v miestnosti uvedenej podľa Harmonogramu zápisov zverejnenom v deň zápisu na úradnej
výveske) podľa: HARMONOGRAMU akademického roka 2017/2018 na HTF VŠMU (v prílohe).
Dôrazne upozorňujeme na dodržanie termínu zápisu a na Vašu povinnú účasť.
K zápisu je potrebné priniesť občiansky preukaz.
Povinnosťou každého študenta je oboznámiť sa so svojim Študijným plánom ak. r. 2017/2018
(v AIS, na webstránke HTF VŠMU www.htf.vsmu.sk), na ktorý sa zapisuje a Študijným poriadkom HTF
VŠMU (na webstránke HTF VŠMU).
Podstatnou súčasťou zápisu do ročníka je zápis predmetov v Akademickom informačnom systéme AIS2, ďalej
AIS. Povinné predmety Vám boli hromadne zapísané podľa vášho študijného plánu, Vy budete mať povinnosť
zapísať si do AIS iba povinne voliteľné a výberové predmety a to podľa čl. 16 Študijného poriadku HTF
VŠMU bodu č. 3: Študenti sú povinní do 31.08. uskutočniť zápis povinne voliteľných a výberových
predmetov v AIS. Návod na zápis predmetov pre študentov sa nachádza v AIS: v hornej časti obrazovky
treba kliknúť na „panáčika“, v časti študenti pod názvom „Pridanie PVP a výberových predmetov do
zápisného listu“.
V deň Vášho zápisu bude k dispozícii aj študijný poradca katedry,
ktorý Vám sprostredkuje bližšie poradenstvo ohľadom Vašich študijných plánov.
Na študijnom odd. Vám vytlačíme z AIS Protokol o študijnom pláne študenta na ak. rok 2017/2018 s už
zapísanými predmetmi, potvrdíte ho svojim podpisom a systém pridávania predmetov sa tým pre Vás uzavrie
a Vy už nebudete môcť sami vykonať zmenu. Každú zmenu (pri zmene treba podpísať nový Protokol
o študijnom pláne) v študijnom pláne prídete osobne nahlásiť na študijné oddelenie, kde Vám bude vykonaná
a potvrdená, študijný poriadok to umožňuje do 10 kalendárnych dní od Vášho zápisu.
Za správny zápis predmetov, tzn. za Protokol o študijnom pláne zodpovedá študent.
Zapísané predmety je študent povinný navštevovať, v prípade že sa nezúčastní výučby niektorého predmetu
a nedostaví sa osobne do 10 kalendárnych dní na študijné oddelenie vyškrtnúť si tento (zmena Protokolu...)
nenavštevovaný predmet, bude mu za daný predmet podľa Študijného poriadku HTF VŠMU, článku 13, bodu
10 do váženého študijného priemeru započítané za každý takýto predmet známka 4. V prípade, že navštevujete
predmet, ktorý sa nenachádza vo Vašom Protokole o študijnom pláne, nezískate za daný predmet hodnotenie
a kredity.
Dôležitá informácia: V niektorých študijných programoch od ak. r. 2015/2016 je zmena v podmienke
absolvovania povinne voliteľných predmetov, tzn.: nie je podmienkou počet predmetov, ale počet kreditov- ak
v minulých rokoch bolo napr. povinnosťou absolvovať počas štúdia daného stupňa napr. dva povinne voliteľné
predmety a od ak r, 2015/2016 nastala zmena napr. povinnosťou je 15 kreditov a ak nedosahujú tieto už Vami
absolvované povinne voliteľné predmety 15 kreditov, je Vašou povinnosťou si ich do skončenia štúdia
v danom stupni doplniť povinne voliteľnými predmetmi - tak aby súčet ich kreditov bol spolu minimálne 15.

Ďalšou časťou zápisu sú administratívne úkony, ako vyplnenie tlačiva Čestného prehlásenia, podľa
ktorého Vám môže byť priznaná povinnosť uhradiť školné za súbežné štúdium alebo prekročenie štandardnej
dĺžky štúdia (štúdium ďalšej VŠ alebo predlžovanie štúdia pre neprospech). Každý občan SR a EU+ má nárok
na jedno 3-ročné Bc. a jedno 2-ročné Mgr. štúdium na HTF (viď Smernica o poplatkoch na www.vsmu.sk)
Pri súbežnom štúdiu sa musíte rozhodnúť, ktorú školu budete študovať bezplatne – uvediete na tlačive, ktoré
bude k dispozícii na študijnom oddelení („Oznámenie o rozhodnutí“). Čestné prehlásenie podpíšete v deň
zápisu - dátum na Čestnom prehlásení.
▼
Po splnení všetkých administratívnych náležitostí Vám potvrdíme tlačivá Potvrdenie o návšteve školy
(v prílohe), ktoré si vyplníte pred vstupom do kancelárie študijného oddelenia, odporúčame aspoň 2 ks.
Potvrdenie pre Sociálnu poisťovňu bude tiež k dispozícii zvlášť na tlačive pre bakalárov a zvlášť pre
magistrov.
Želáme príjemné prežitie prázdninových dní.
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Prílohy:
-

Harmonogram akademického roka 2017/2018
Študijné plány 2017/2018 zvlášť pre každý stupeň
ŠTUDIJNÝ PORIADOK HTF
rozvrh 2017/2018 pre HU a M
tlačivo čestného prehlásenia
tlačivo potvrdenia o návšteve školy
tlačivo žiadosť študenta (napr.: na účel prerušenia štúdia alebo na účel uznania predmetov)
tlačivo potvrdenie o návšteve školy na účel prídavku na dieťa zvlášť pre každý stupeň

Pozn.: Študentom Katedry tanečnej tvorby budú okrem webovej stránky HTF:
http://htf.vsmu.sk/studium/harmonogram-akademickeho-roka/
zaslané rozvrhy aj na Vaše osobné maily p. tajomníčkou KTT.

