
OSOBNÝ UČEBNÝ PLÁN ŠTUDENTA BAKALÁRSKEHO ŠTÚDIA NA FEI STU 
 

Študijný program : Elektronika   Akademický rok: 2007/2008     Rok štúdia : 2.nominálny rok Bc.štúdia 

 
Meno a priezvisko študenta __________________________________________ Osobné číslo:________________ 

Začiatok Bc.štúdia v akademickom roku _________________________________ 
 
Pokyny na vyplnenie formuláru čítajte pozorne na druhej strane !! Formulár vypĺňajte po dôkladnom zvážení výberu 
predmetov a neškrtajte !!! 
OUP vyplnený v zmysle predpisov a pokynov publikovaných v Študijnom programe pre akademický rok 2007/2008 
odovzdajte tajomníčke VPRE osobne v úradných hodinách na tento účel určených, najneskôr však do 4. mája 2007 !!! 

 
POVINNÉ  PREDMETY V ZIMNOM SEMESTRI 

Č. predm. Názov predmetu Rozsah kr 1 def 
1712 Matematika 3 3–2 z,s 6   
1515 Fyzika 2 3-2 z,s 6   
5511 Elektrické obvody 2 3-2 z,s 6   
1913 Meracia technika 2-3 z,s 6   
2114 Materiály pre elektroniku 3-2 z,s 6   
3410 Telesná kultúra 0-2 z -   
2501 Elektrické obvody 1 3-2 z,s 6   
4701 Matematika 2  3-2 z,s 6   
1519 Fyzika 1 3-2 z,s 6   

 
Povinný predmet iného nominálneho roku štúdia (uveďte nom.rok štúdia) 
      
      
 
Opakovaný povinný  predmet 
      
      
      
      

 
POVINNÉ  PREDMETY V LETNOM SEMESTRI 

Č. predm. Názov predmetu Rozsah kr 1 def 
4715 Matematika 4 3-2 z,s 6   
5518 Elektromagnetické pole 3-2 z,s 6   
2314 Elektronické prvky a obvody 3-2 z,s 6   
2415 Telekomunikačná technika 3-2 z,s 6   
2312 Signály a sústavy 3-2 z,s 6   
1413 Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci 2 1-2 s -   
3411 Telesná kultúra 0-2 z -   
5511 Elektrické obvody 2 3-2 z,s 6   
1712 Matematika 3 3-2 z,s 6   
1515 Fyzika 2 3-2 z,s 6   

 
Povinný predmet iného nominálneho roku štúdia (uveďte nom.rok štúdia) 
      
      
 
Opakovaný povinný predmet 
      
      
      
      
     
                                                                           Súčet kreditov v predregistrovaných predmetoch: _________________ 

 
O B R Á T I Ť  !!! 



 
 
Študent podpisom berie na vedomie, že pri zápise je povinný rešpektovať konečný výsledok predregistrácie. 
 
 
 
 
V Bratislave ______________________________ Podpis študenta________________________________________ 
 
 
Ako vyplniť správne OUP : 
 
1 = krížikom študent označí tie predmety, ktoré chce v akademickom roku 2007/2008  absolvovať, kr = počet kreditov daného 
predmetu; def = definitívne schválená predregistrácia predmetu vo VPRO – študent nevypĺňa!!!. Číslo predmetu závisí nielen 
od názvu predmetu, ale aj od toho, v ktorom semestri (zimnom, letnom) sa predmet vyučuje. Pozor! Študent dáva krížik (×) 
len do stĺpca 1 podľa voľby predregistrácie, políčka iných stĺpcov tabuľky nekrížikuje! ! 
 
Opakované predmety, povinné predmety iného nominálneho roku štúdia  vyplňte do príslušných koloniek s 
rešpektovaním semestra spolu s číslom predmetu podľa Študijného programu pre akademický rok 2007/2008 !!  
 
 
OUP vytlačte  O B O J S T R A N N E !!  
 
 
 
 
VPRE schválila dňa __________________________                                ___________________________________ 
                                                                                                                         doc. Ing. Vladimír KUDJÁK, PhD. 
                                                                                                                                            garant ŠP 
 
 
 
                              
 
                                             Túto časť študent vyplní až pri zápise na akadem. rok 2007/2008 
 Počet kreditov získaných v akademickom roku 2006/2007  

Dosiahnutý BŠP za akademický rok 2006/2007  

Počet kreditov za predmety, zapísané na akadem. rok 2007/2008  

 
 

 
 
 

  
 
  
 
 
 
Potvrdené PGO FEI STU pri zápise dňa : ______________________  Podpis zodpovednej osoby : __________________ 
 
 
 
 
Každý individuálny študijný plán schvaľuje dekan fakulty na základe návrhu VPRO. 
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