Informácie k podávaniu e-prihlášky na doktorandské štúdium
Vstup do e-prihlášky: http://is.stuba.sk/prihlaska/?lang=sk

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE K PODÁVANIU E-PRIHLÁŠOK
E-prihláška je plnohodnotná prihláška na štúdium rovnako ako prihláška v papierovej forme.
PRIHLASOVACIE ÚDAJE PRIHLASOVACIE MENO A HESLO DO ELEKTRONICKEJ PRIHLÁŠKY JE
POTREBNÉ SI UCHOVAŤ, VIAC SA UŽ NEZOBRAZIA!!!
TIETO PRIHLASOVACIE ÚDAJE POUŽIJE PRIJATÝ UCHÁDZAČ PRE VSTUP DO OSOBNEJ
ADMINISTRATÍVY ŠTUDENTA PO ZÁPISE NA ŠTÚDIUM.
Do každej e-prihlášky sa vypisuje jeden študijný program.
Uchádzač sa prihlasuje na konkrétnu tému dizertačnej práce a uvedie názov študijného
programu a formu štúdia, na ktorej má záujem študovať.
ĎALŠIE DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE

A) INFORMÁCIE O KOMPLETNOSTI E-PRIHLÁŠKY
Údaje v každej sekcii vyplniť a uložiť. Správne vyplnená sekcia, v ktorej sú údaje uložené je
považovaná za kompletnú.
Názov sekcie

Stav kompletnosti sekcie

Vstup do sekcie

Osobné údaje
Adresy uchádzača
Známky za strednú školu

B) ROZPRACOVANÉ E-PRIHLÁŠKY
Údaje o prihláške
Stav

Vstup

Zaplatené
Stav

Vstup

Podanie
e-prihlášky
Stav

Dokumenty

Vstup

Cez vstup v časti Zaplatené uchádzač získa podrobné informácie o zaplatení správneho poplatku
daného typu prijímacieho konania. Zúčtovacie dáta a variabilný symbol vygeneruje systém.
Možnosti platby: ONLINE – internet banking – bankový prevod. Zaplatenie poplatku je jednou z
podmienok na prijatie na štúdium!

Cez vstup v časti Dokumenty – uchádzač elektronicky vkladá do systému vybrané dokumenty. Po
termíne 31. 5. začína kontrola podaných prihlášok zo strany študijného oddelenia. Povinné
dokumenty nebude možné po tomto termíne vkladať do e-prihlášky.
Uchádzači, ktorí končia inžinierske štúdium v ak. roku 2018/2019 na MTF STU priložia k prihláške
životopis a motivačný list. Ostatné povinné prílohy doplní do prihlášok študijné oddelenie po
ukončení štátnych skúšok.
V časti Podanie e-prihlášky – uchádzač urobí posledný krok pri podaní prihlášky cez vstup klikne na
PODANIE e-prihlášky. Je nevyhnutné potvrdiť všetky povinné (tučným písmom boldom označené)
súhlasy.
Podanie e-prihlášky prebehlo úspešne.
AK UCHÁDZAČ NEPODÁ PRIHLÁŠKU, ŠTUDIJNÉ ODDELENIE JU NEMÔŽE SPRACOVAŤ A
PRIHLÁŠKA NEBUDE ZARADENÁ DO PRIJÍMACIEHO KONANIA.

