Udalosti
január 2016

na MTF STU

AKCIE

Fakulta sa zúèastnila výstavy
Kam na vysokú školu
V termíne 26. 1. – 27. 1. 2016 sa uskutoènil I.
roèník výstavy Kam na vysokú školu v
priestoroch športovej haly Družba v Trnave. So
svojím programom bude pokraèova v priebehu
mesiaca február a marec aj v mestách: Banská
Bystrica, , Trenèín, Žilina, Prešov.

Konkrétne informácie k vysokoškolskému štúdiu na MTF, propagaèné materiály a informácie k
podávaniu prihlášok na I. stupeò štúdia poskytli pracovníèky študijného oddelenia: Šprinková
Kvetoslava, PhDr. Tóthová Katarína, Broèková Renáta, Bc. Èapkovièová Katarína.
Lákadlom pre návštevníkov bola aj prezentácia 3D tlaèiarne v stánku našej fakulty. Tlaèiareò mali
možnos vidie priamo v akcii pri výrobe súèiastok, èi dielov pod¾a zosnímanej predlohy. Obsluhu
tlaèiarne ako aj odpovede na zvedavé otázky návštevníkov zabezpeèil Ing. Milde Ján, študent
doktorandského štúdia.
Komplexné informácie v podobe prezentácie predniesol doc. Ing. Ladislav Moroviè, PhD. poèas
druhého dòa výstavy.
Poïakovanie patri všetkým pracovníkom fakulty, ktorí zabezpeèili prípravu podkladov a úspešnú
propagáciu fakulty poèas trvania ve¾trhu.

Výstava ponúkla návštevníkom – predovšetkým
študentom stredných škôl, ale aj ich rodièom a
výchovným poradcom možnos získa
informácie o ponuke študijných programov,
materiálno-technickom vybavení, sociálnych
programov pre študentov na vysokých školách a
univerzitách, ktoré sa prezentovali na podujatí.
Poèas výstavy mali záujemcovia možnos
zúèastni sa sprievodných aktivít, napr.
interaktívneho kariérneho poradenstva.
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Vo¾by zástupcov MTF STU do
Študentskej rady vysokých škôl
SR na obdobie 2014-2016
Akademický senát MTF STU v Trnave na svojom riadnom zasadnutí 16.12.2015 schválil volebnú
komisiu, harmonogram a vykonávacie predpisy pre vo¾by zástupcov MTF STU do Študentskej rady
vysokých škôl SR na obdobie 2014-2016.
VOLEBNÁ KOMISIA PRE VO¼BY DO ŠTUDETSKEJ RADY VYSOKÝCH ŠKÔL SR
NA OBDOBIE 2014 – 2016

predseda:
èlenovia:
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Bc. Patrik Bystrický
Bibiana Burdejová
Bc. Dávid Tóth

HARMONOGRAM VOLIEB DO ŠTUDETSKEJ RADY VYSOKÝCH ŠKÔL SR
NA OBDOBIE 2014 - 2016

16.12.2015

Schválenie èlenov volebnej komisie, harmonogramu a vykonávacích
predpisov volieb do Študentskej rady vysokých škôl (ïalej len ŠRVŠ)

17.12.2015

Oboznámenie AO MTF STU s harmonogramom, podmienkami a
spôsobom priebehu volieb do ŠRVŠ. Zverejnenie èlenov volebnej komisie
(VK) pre vo¾by do ŠRVŠ

11.-14.01.2016

Návrhy kandidátov do ŠRVŠ na návrhovom lístku s vyjadrením sa
navrhnutých kandidátov o prijatí kandidatúry (vo vstupných priestoroch
starého internátu, denne od 8:00 do 15:00 hod.)

15.01.2016

Zverejnenie kandidátky a dodanie zoznamu oprávnených volièov.

19.-20.01.2016

Priebeh volieb do ŠRVŠ SR (vo vstupných priestoroch starého internátu,
denne od 8:00 do 14:00 hod)

20.01.2016

Zasadnutie VK pre vo¾by do ŠRVŠ SR (14:00 hod)

21.01.2016

Zverejnenie výsledkov volieb do ŠRVŠ SR
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Výberové konanie na
profesora/docenta
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Vazovova 5, 812 43 Bratislava a dekan
Materiálovotechnologickej fakulty so sídlom v Trnave v súlade so zákonom è. 131/2002 Z.z. o
vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, vypisuje
výberové konanie na obsadenie funkèného miesta:

Každý uchádzaè zároveò písomne doloží:
?
vyplnenú tabu¾ku v súèasnosti platných kritérií na habilitaèné/vymenúvacie konanie,
?
zoznam publikácií kategórie A, ktoré sú uvedené v tabu¾ke platných kritérií, s uvedením IF
?
zoznam citácií registrovaných v databázach CC, WOS a SCOPUS, ktoré uchádzaè uviedol v

tabu¾ke platných kritérií,
?
preh¾ad výskumných úloh v èlenení na domáce, zahranièné, grantové projekty za obdobie
posledných piatich rokov,
?
preh¾ad uzavretých hospodárskych zmlúv v rámci podnikate¾skej èinnosti za obdobie
posledných piatich rokov.
Predpokladaný nástup: 01. 03. 2016 resp. pod¾a dohody

profesor/docent v študijných odboroch:
?
5.2.51 Výrobné technológie a súèasne
?
5.2.7 Strojárske technológie a materiály – 2 miesta
Kvalifikaèné predpoklady a požiadavky:

Prihlášky do výberového konania, spolu s profesijným životopisom - europassom, overenými
dokladmi o vzdelaní, zoznamom citácií, publikaènej, výskumnej, grantovej a podnikate¾skej
èinnosti, vyplnenou aktuálnou tabu¾kou plnenia kritérií a èestným vyhlásením o svojej spôsobilosti
na právne úkony a bezúhonnosti, zasielajte do 11. 02. 2016 na adresu: Materiálovotechnologická
fakulta STU, personálne a organizaèné oddelenie, Paulínska 16, 917 24 Trnava.

?
vedecko-pedagogický titul profesor/docent v príslušnom alebo príbuznom odbore,
?
plnenie v súèasnosti platných kritérií na vymenúvacie/habilitaèné konanie,
?
preukázate¾ná úspešnos pri získavaní významných medzinárodných alebo domácich

vedeckých, výskumných a vzdelávacích projektov,
?
pedagogická èinnos spojená s prednášaním uceleného povinného alebo povinne volite¾ného
predmetu v rámci študijného programu, na ktorý je funkcia viazaná,
?
aktívna znalos anglického jazyka,
?
vedeckovýskumná a publikaèná èinnos v príslušnej oblasti.

Materiálovotechnologická fakulta STU so sídlom v Trnave sa zaväzuje, že poskytnuté osobné údaje bude využíva
výluène na úèely výberového konania v súlade so zákonom NR SR è.122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov. Osobné
údaje zhromažïuje iba na základe dobrovo¾ného poskytnutia. Ich odoslaním odosielate¾ dáva súhlas so spracovaním
osobných údajov v zmysle zákona NR SR è.122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov. Zaslané žiadosti budú
archivované v zmysle Registratúrneho poriadku STU. Neúspešným uchádzaèom budú materiály, zaslané do
výberového konania, vrátené.
V prípade interných zamestnancov netreba priklada overené doklady o vzdelaní.
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Výberové konanie na
odborného asistenta

Predpokladaný nástup: 01. 02. 2016 resp. pod¾a dohody
Prihlášky do výberového konania spolu s profesijným životopisom - Europassom, overenými
dokladmi o vzdelaní, zoznamom publikaènej èinnosti a èestným vyhlásením o svojej spôsobilosti
na právne úkony a bezúhonnosti, zasielajte do 08. 01. 2016 na adresu: Materiálovotechnologická
fakulta STU, Personálne a organizaèné oddelenie, Paulínska 16, 917 24 Trnava.

Slovenská technická univerzita v Bratislave, Vazovova 5, 812 43 Bratislava a dekan
Materiálovotechnologickej fakulty so sídlom v Trnave, Paulínska 16 v súlade so zákonom è.
131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov, vypisuje výberové konanie na obsadenie miest vysokoškolských uèite¾ov:
ÚSTAV PRIEMYSELNÉHO INŽINIERSTVA A MANAŽMENTU
?
1 miesto odborného asistenta v študijnom odbore Priemyselné inžinierstvo alebo v

príbuznom odbore.
Kvalifikaèné predpoklady a požiadavky:
?
akademický titul PhD. v príslušnom alebo príbuznom odbore,
?
vedeckovýskumná èinnos príslušnom alebo príbuznom odbore,
?
primeraná publikaèná èinnos príslušnom alebo príbuznom odbore,
?
predpoklady pre pedagogickú èinnos,
?
aktívna znalos anglického jazyka na úrovni min. B1 pod¾a Spoloèného európskeho rámca pre

jazyky,
?
schopnos pracova v tíme a zvláda neoèakávané situácie,
?
obèianska a morálna bezúhonnos.

Materiálovotechnologická fakulta STU so sídlom v Trnave sa zaväzuje, že poskytnuté osobné údaje bude využíva
výluène na úèely výberového konania v súlade so zákonom NR SR è.122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov. Osobné
údaje zhromažïuje iba na základe dobrovo¾ného poskytnutia. Ich odoslaním odosielate¾ dáva súhlas so spracovaním
osobných údajov v zmysle zákona NR SR è.122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov. Zaslané žiadosti budú
archivované v zmysle Registratúrneho poriadku STU. Neúspešným uchádzaèom budú materiály, zaslané do
výberového konania, vrátené.
V prípade interných zamestnancov netreba priklada overené doklady o vzdelaní.
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Staò sa ambasádorom MTF
STU pre propagáciu štúdia na
MTF STU na ak. rok
2016/2017!
Máš dobré organizaèné a komunikaèné schopnosti? Chceš reprezentova tvoju fakultu na strednej
škole, ktorú si sám vyštudoval, prípadne inej školy v tvojom okolí?

Buï ambasádorom fakulty.
Ak máš záujem sta sa ambasádorom – nahlás sa mailom na študijnom oddelení Bc. Èapkovièovej
Kataríne, katarina.capkovicova@stuba.sk najneskôr do 31. 1. 2016.
Zaèiatkom februára 2016 budú prihlásení ambasádori pozvaní na stretnutie s prodekanom pre
vzdelávanie, na ktorom dostanú potrebné informácie.
Všeobecné informácie nájdeš TU:
http://www.mtf.stuba.sk/sk/uchadzacov/propagacne-aktivity-mtf-stu/propagacne-aktivityrealizovane-trvalo/program-ambasador-mtf-stu.html?page_id=10826

Nepremeškajte prihlášky na
Erasmus+ 2016/2017
Vážení študenti,
podávanie prihlášok v rámci programu Erasmus+ na akademický rok 2016/2017 bolo na MTF
STU spustené dòa 4.12.2015. Termín ukonèenia podávania prihlášok je 18.01.2016.
Výberové kritériá na Erasmus+ študijný pobyt
Pri výbere na študijný pobyt Erasmus+ sa budú zoh¾adòova nasledovné kritériá:
?
Študijné výsledky (prospech), dosiahnuté poèas štúdia na MTF STU vyjadrené váženým

študijným priemerom
?
Jazykové znalosti, ktoré uchádzaè preukazuje certifikátom
?
Osobné aktivity uchádzaèa (napr. aktívna úèas študenta na Študentskej vedeckej
konferencii a pod.)
Erasmus+ koordinátorovi je potrebné odovzda:
?
Vyplnenú a vytlaèenú on-line Erasmus+ prihlášku (prihláška je dostupná v AIS STU: „Portál
študenta“ v aplikácii „Podanie prihlášky na výmenný pobyt“)
?
Doklad o jazykovej znalosti

Výber zahraniènej univerzity odporúèame študentom prekonzultova s Erasmus+
koordinátorom ešte pred podaním prihlášky.
Bližšie informácie u fakultného Erasmus+ koordinátora a na:
http://www.stuba.sk/sk/erasmus-studijny-pobyt-v-zahranici.html?page_id=1818
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Výsledky hodnotenia nových
projektov VEGA so zaèiatkom
riešenia v roku 2016
Predsedníctvo VEGA prerokovalo a schválilo výsledky vstupného hodnotenia projektov, ako ich
predložili jednotlivé komisie VEGA. V uvedených zoznamoch sú projekty zoradené pod¾a
úspešnosti, nejde o zoznamy financovaných projektov v roku 2016. Hodnotenie projektov
prebiehalo v súlade s pravidlami VEGA, prièom externé oponentské posudky slúžili ako podklad na
hodnotenie príslušnou komisiou. Každá komisia VEGA hodnotila projekty v kontexte všetkých
prijatých žiadostí v danej komisii, prièom výsledné bodové hodnotenia sú výsledkom tajného
hlasovania všetkých èlenov príslušnej komisie.
Po prihlásení sa do on-line systému e-VEGA je v zmysle dodatku è. 5 k pravidlám VEGA k dispozícii
slovné stanovisko komisie k príslušnému projektu, výsledné bodové hodnotenie a kategória (v
rezorte školstva nemá vplyv na výšku dotácie, súvisí s kritériami používanými pri závereènom
hodnotení projektov).
V zmysle pravidiel VEGA pridelenie, resp. nepridelenie dotácie bude závisie od bodového
hodnotenia projektu vyjadrujúceho jeho kvalitu, od plánovaných finanèných požiadaviek
vyplývajúcich zo žiadostí a od celkovej výšky rozpoètových prostriedkov, ktoré budú vyèlenené na
projekty VEGA v roku 2016, ktorý ovplyvní aj koneèný poèet financovaných projektov.
Viac informácií na:

Výsledky hodnotenia nových
žiadostí KEGA so zaèiatkom
riešenia v roku 2016
Predsedníctvo KEGA prerokovalo a schválilo výsledky vstupného hodnotenia projektov, ako ich
predložili príslušné komisie KEGA. V uvedených zoznamoch sú projekty zoradené pod¾a
úspešnosti po hodnotení v jednotlivých komisiách KEGA, nejde o zoznam financovaných
projektov v roku 2016. Hodnotenie projektov prebiehalo v súlade s pravidlami KEGA, pod¾a
ktorých externé oponentské posudky slúžili ako podklad na hodnotenie projektu v rámci
príslušnej komisie. Výsledné bodové hodnotenie jednotlivých projektov je výsledkom tajného
hlasovania všetkých èlenov komisie zrealizovaného prostredníctvom e-KEGA na Portáli vysokých
škôl.
V zmysle pravidiel KEGA pridelenie, resp. nepridelenie dotácie bude závisie od bodového
hodnotenia projektu vyjadrujúceho jeho kvalitu, od plánovaných finanèných požiadaviek
vyplývajúcich zo žiadostí a od celkovej výšky rozpoètových prostriedkov vyèlenených na projekty
KEGA v roku 2016, ktoré ovplyvnia aj koneèný poèet financovaných projektov.
Viac informácií na:
https://www.minedu.sk/vysledky-hodnotenia-novych-ziadosti-so-zaciatkom-riesenia-v-roku2016/

https://www.minedu.sk/vysledky-hodnotenia-novych-projektov-vega-so-zaciatkom-rieseniav-roku-2016/
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Otvorenie výzvy na štipendijné
pobyty v Rakúsku

Základný harmonogram tejto výzvy je:
?
Uzávierka na predkladanie žiadostí: 15. 3. 2016
?
Výber štipendistov: koniec apríla

O štipendium sa môžu uchádza študenti, doktorandi a postdoktorandi zo štátnych a verejných
vysokých škôl na Slovensku a zo Slovenskej akadémie vied.

V rámci programu Akcia Rakúsko – Slovensko, spolupráca vo vede a vzdelávaní, bola otvorená
ïalšia výzva na predkladanie žiadostí o štipendiá na pobyty v Rakúsku, a to v nasledujúcich
kategóriách:

V prípade projektov Akcie Rakúsko – Slovensko sa možno uchádza o financovanie
nasledujúcich aktivít:

?
Štipendiá Ernsta Macha Akcie pre doktorandov,
?
Výskumné štipendiá Akcie pre postdoktorandov,
?
Štipendiá Akcie pre diplomantov,
?
Štipendiá Akcie na letné jazykové školy (o štipendiá na letné jazykové školy sa v roku 2016 môžu

?
spoluprácu mladých výskumníkov,
?
podporu doktorátov pod dvojitým vedením (nový druh podpory v rámci Akcie),
?
realizáciu spoloèných odborných školení, ako aj školení v oblasti soft-skills,
?
prednáškové cykly vynikajúcich vedeckých pracovníkov.

uchádza uchádzaèi z humanitných odborov).
V kategórii Štipendiá Akcie na krátkodobé pobyty (1 – 3 dni) sa prijímajú žiadosti priebežne.

Základný harmonogram tejto výzvy je:
?
Uzávierka na predkladanie žiadostí: 15. 3. 2016
?
Schva¾ovanie projektov: koniec apríla

Ïalšie informácie na
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Výzva na predkladanie žiadostí
v rámci Programu na podporu
mladých výskumníkov
Rektor STU vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finanèný príspevok v rámci
Programu na motiváciu a podporu zvyšovania kvality a efektívnosti vedecko-výskumnej èinnosti
mladých vedecko-výskumných pracovníkov (ïalej len Program).

Pracovné soboty na študijnom
oddelení v letnom semestri
2015/2016
Z dôvodu u¾ahèenia vybavovania študijných záležitostí študentov dennej formy štúdia
kombinovanou metódou budú okrem bežných stránkových hodín na študijnom oddelení fakulty
(I. poschodie, Paulínska 16) aj stránkové hodiny poèas sobôt v letnom semestri

http://www.mtf.stuba.sk/docs//doc/aktuality/2016/projekty_mladych_ziadost
_2016.pdf

„Opakovaná obchodná verejná
súaž “
Budova súp. è. 262 s pozemkom na Rázusovej ulici
v Trnave
http://www.mtf.stuba.sk/sk/diani-namtf/aktuality/opakovana-obchodna-verejna-sutazbudova-sup.-c.-262-s-pozemkom-na-razusovejulici-v-trnave.html?page_id=12116
15

dòom 20. februára 2016 od 7.30 hod. do 15.30 hod.
(obedòajšia prestávka od 11.30 do 12.00 hod.)
nasledovne:

20. 02. 2015-PhD

r. Tóthová Katarí

19. 03. 2015-p. Br

na è. dv. 170

oèková è. dv. 17

16. 04. 2015-p. Bu

0

rská è. dv. 167

14. 05. 2015-p. Ri

chnáková è. dv.

158

lubeková è. dv.

167

04. 06. 2015-p. Ho
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Pracovné soboty v
Akademickej knižnici v letnom
semestri 2015/2016
V spojitosti so stanovenými pracovnými sobotami
študijného oddelenia budú okrem bežných hodín aj
stránkové hodiny poèas sobôt v Akademickej knižnici (ul.
Ján Bottu, pavilón T, è. dv. 18)
v èase od 7.30 hod. do 15.30 hod. (obedòajšia
prestávka od 11.30 do 12.00 hod.)

Pracovné soboty v
Akademickej knižnici v letnom
semestri 2015/2016
Neprehliadnite:
?
Akcia Rakúsko – Slovensko, spolupráca vo vede a vzdelávaní –možnos štipendií (uzávierka

15. marec 2016) a projektov (uzávierka 15. marec 2016, 15. máj 2016).

?
NÁRODNÝ ŠTIPENDIJNÝ PROGRAM SR - ŠTIPENDIÁ A CESTOVNÉ GRANTY pre študentov a
doktorandov s trvalým pobytom v SR na pobyty v zahranièí, cestovné granty pre vysokoškolských
uèite¾ov, výskumných a umeleckých pracovníkov s trvalým pobytom v SR, ŠTIPENDIÁ pre
zahranièných študentov, doktorandov, vysokoškolských uèite¾ov, výskumných a umeleckých
pracovníkov na pobyty na Slovensku. Uzávierka: 30. apríl 2016.

http://www.mtf.stuba.sk/docs//doc/aktuality/2016/BS_01_2016.pdf
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Výsledky doplòujúcich volieb
do ŠRVŠ SR za MTF STU na
obdobie 2014-2016
Doplòujúce vo¾by do ŠRVŠ SR za MTF STU na funkèné obdobie 2014-2016 sa konali v dòoch 19. a
20. 1. 2016 vo vstupných priestoroch starého internátu. Vo¾by boli organizované na základe
schváleného harmonogramu AS MTF STU.
Poèet oprávnených volièov: 2776
Poèet hlasovacích lístkov odovzdaných volièom: 94
Poèet odovzdaných hlasovacích lístkov volebnej komisii: 94
Zoznam kandidátov s poètom získaných hlasov:

Kandidáti zvolení do ŠRVŠ SR za MTF STU pod¾a poètu získaných hlasov:
?
Ing. Dávid Tóth
?
Bc. Jozef Soviè

Volebná komisia konštatuje, že doplòujúce vo¾by do ŠRVŠ SR za AS MTF STU na funkèné obdobie
2014-2016 prebehli v súlade so schválenou legislatívou .
Za správnos zodpovedá:
Bc. Patrik Bystrický - predseda volebnej komisie
Bibiana Burdejová - èlen volebnej komisie
Bc. Dávid Tóth – èlen volebnej komisie

Vymenovanie prodekana pre
zahranièné projekty
Oznamujeme zamestnancom, že prof. Dr. Ing. Jozef Peterka, dekan Materiálovotechnologickej
fakulty STU so sídlom v Trnave vymenoval s úèinnosou od 15. 01. 2016 doc. Mgr. Dagmar
Cagáòovú, PhD. do funkcie prodekanky pre zahranièné projekty. Menovaná bola do uvedeného
dátumu poverená touto funkciou.
Doc. Mgr. Dagmar Cagáòovej, PhD. želáme ve¾a úspechov pri plnení úloh vyplývajúcich z funkcie
prodekanky.
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SPOKOJNOS A KOMUNIKÁCIA

Oznam absolventom
bakalárskeho štúdia v ak.roku
2015/2016
Pre spracovanie agendy absolventov konèiacich na bakalárskom stupni štúdia štátnou skúškou v
akad. roku 2015/2016 žiadame študentov o doruèenie nasledovných dokladov:
?
fotokópia rodného listu
?
u vydatých študentiek aj fotokópia sobášneho listu
?
v prípade, ak študent úspešne ukonèil vysokoškolské štúdium na inej vysokej škole ako na MTF

STU, doloží fotokópiu diplomu, ak nemá v informaènom systéme zadaný už získaný titul.
Uvedené fotokópie dokladov žiadame doruèi OSOBNE do 12. februára 2016 na študijné oddelenie
fakulty, resp. mailom na mail.adresu študijnej referentky.

Oznam absolventom
inžinierskeho štúdia v ak. roku
2015/2016
Pre spracovanie agendy absolventov konèiacich na inžinierskom štúdiu štátnou skúškou v ak. roku
2015/2016 žiadame študentov 2. roèníka o zaslanie nasledovných podkladov:
?
fotokópia rodného listu
?
u vydatých študentiek aj fotokópia sobášného listu
?
v prípade, ak študent ukonèil vysokoškolské štúdium II. stupòa na *inej vysokej škole* ako na

MTF STU, doloží fotokópiu diplomu ak nemá v informaènom systéme zadaný udelený titul
?
Fotokópie nemusia by úradne overené, doklady môžete zasla aj mailom príslušnej študijnej
referentke.
Uvedené doklady žiadame doruèi do 15.02.2016 na študijné oddelenie fakulty
è. dv. 167/pav. Z, è. tel.: 0918/646 006
mail – denné štúdium prezenènou metódou: olga.burska@stuba.sk
mail – denné štúdium kombinovanou metódou: zdenka.holubekova@stuba.sk
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Logo k 30. výroèiu MTF STU
Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave si v roku
2016 pripomína 30. výroèie svojho založenia. Pri tejto
príležitosti bol vytvorený návrh loga, ktorým si bude fakulta v
priebehu roku 2016 pripomína významné tridsiate jubileum.
Pre prípravu merkantilných tlaèovín a propagaèných materiálov
bol aktualizovaný obsah webovej stránky MTF:
?
hlavièkové papiere
?
logá k 30. výroèiu
?
komunikaèné prostriedky

Oslavujte s nami 30. výroèie vzniku
MTF STU, sledujte aktuality na
webovej stránke
www.mtf.stuba.sk.
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Preèo študova práve u nás?

Dekan fakulty pozýva všetkých, ktorí majú záujem o štúdium na MTF STU so sídlom v Trnave v
akademickom roku 2016/2017 na Deò otvorených dverí, ktorý sa uskutoèní

dòa 10. februára 2016 (streda).
Dozviete sa všetky potrebné informácie o ponúkaných študijných programoch, podmienkach
prijímacieho konania, materiálno-technickom a prístrojovom vybavení fakulty, ako aj ïalšie
informácie o systéme starostlivosti o študentov v ak. roku 2016/2017.
Stretneme sa o 10.00 hod. v priestoroch fakulty na Bottovej ul. è. 25 (budova ved¾a internátu M.
Uhra, sídlisko Prednádražie)
Súèasou programu bude prehliadka priestorov fakulty, laboratórií, novovybudovaných priestorov,
kde Vám ponúkneme mnoho zaujímavých informácií a dostanete odpovede na vaše otázky k štúdiu
vami zvolených študijných programov.

?
Široká paleta študijných programov (od èisto technických až po informatiku, bezpeènos, personálnu prácu,

manažment)
?
Výuèba a laboratórne práce v komplexne a kvalitne moderných vybavených uèebniach a laboratóriách
?
Možnos èas štúdia absolvova v zahranièí
?
Ubytovanie pre prijatých (prednostne) v študentskom domove a stravovanie v moderných priestoroch

zmodernizovanej študentskej jedálne
?
Zapojenie do výskumných projektov fakulty
?
Vybavené poèítaèové laboratóriá s neobmedzeným prístupom na internet a špecializovaným softwérovým

vybavením
?
Disponujeme hightech laboratóriami
?
Možnos získa certifikáty oprávòujúce k výkonu znaleckých èinností
?
Bezproblémový prístup k výpoètovej technike, bezplatné wifi pripojenie v priestoroch fakulty i študentského

domova
?
Možnos absolvovania èasti štúdia v zahranièí (univerzita, výskumný ústav)
?
Vynikajúci prístup k študijnej literatúre aj vïaka možnosti využitia elektronických skrípt
?
Bezplatná možnos využitia športovísk ( plaváreò, telocvièòa, posilòovòa, tenisové kurty)

Možnos získa štipendium:
?
odborové (už v I. roku štúdia vo vybraných

odboroch)
?
sociálne
?
prospechové
?
mimoriadne
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Rozhovory s vedou na STU

Smútoèné oznámenie

Dòa 2. februára 2016 sa bude kona ïalšie zo
stretnutí Rozhovorov s vedou s hosom doc.
Ing. Mariánom Veselým,CSc., vedúcim
nedávno vybudovaného, jedineèného v
krajinách V-4, Centra STU pre
nanodiagnostiku. Po ukonèení prednášky a
diskusie si budete môc centrum prezrie s
odborným výkladom.
Termín a miesto konania:

2. februára 2016 o 14. hod.
v rektorátnej zasadaèke
na Vazovovej 5.
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