TECHNICKÁ UNIVERZITA V KOŠICIACH
FAKULTA VÝROBNÝCH TECHNOLÓGIÍ SO
SÍDLOM V PREŠOVE

ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ В КОШИЦЯХ,
ФАКУЛЬТЕТ ВИРОБНИЧИХ ТЕХНОЛОГІЙ,
РОЗТАШОВАНИЙ У ПРЕШОВІ

SOFTVÉROVÁ PODPORA ŠTÚDIA

ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАВЧАННЯ

Fakulta výrobných technológií Technickej
univerzity
v Košiciach
so
sídlom
v Prešove
v akademickom roku 2022/2023 organizuje kurz
SOFTVÉROVEJ PODPORY ŠTÚDIA pre študentov 1.
ročníka.
Cieľom je umožniť študentom získať zručnosti
s prácou s informačnými systémami tak, aby boli schopní
plnohodnotne pracovať s prístupnými aplikáciami. Jedná
sa hlavne o prácu s informačným systémom MAIS,
prostredníctvom ktorého si študenti zapisujú jednotlivé
predmety, vytvárajú svoj rozvrh, prihlasujú sa na skúšky,
sledujú si dosiahnuté výsledky a pod., ako aj s prácou
v sieti Fakulty výrobných technológií a dostupnými
aplikáciami ( so zameraním sa na MS Excel ).
Uvedený kurz sa bude realizovať v októbri v
počítačovej učebni 301, resp. 303 (3. posch.,
Bayerova 1) Absolvovanie Softvérovej podpory štúdia
pomôže novým študentom adaptovať sa na vysokoškolské
štúdium.
Bude
vedené
pracovníkmi
Katedry
priemyselného inžinierstva a informatiky v celkovom
rozsahu 10 vyučujúcich hodín. Minimálny počet
záujemcov je 10.

Факультет виробничих технологій Кошицького
Технічного Університету, розташований у Прешові, в
2022/2023 навчальному році, організує курс
«ПРОГРАМНА ПІДТРИМКА НАВЧАННЯ» для
студентів 1-го курсу.
Метою є надання можливості студентам здобути
навички роботи з інформаційними системами, щоб
повною мірою оволодіти доступними програмами.
Головним чином, це є робота з інформаційною
системою MAIS, за допомогою якої студенти
записують дисципліни, створюють свій розклад,
подають заяви на іспити, слідкують за оцінками з
іспитів а також працюють в мержі
Факультету
виробничих технологій та з доступними програмними
додатками (націленими на MS Excel), тощо.
Даний курс буде відбуватись y жовтні в
комп'ютерному класі № 301, або № 303 (3-ій
поверх будови на вулиці Bayerova 1).
Курс програмного забезпечення допоможе новим
студентам адаптуватись до
навчання у вищих
навчальних закладах. Лекції будуть проводитися
вчителями Кафедри промислової інженерії та
інфматики, в обсязі 10 навчальних годин. Мінімальна
кількість учнів – 10.

Poplatok za absolvovanie Softvérovej podpory
štúdia je stanovený na 20 Eur.
Prihlásiť sa je potrebné najneskôr do 5.10.2022
Vyplnenú prihlášku zašlite aj s potvrdením o zaplatení na

stella.hrehova@tuke.sk.
Katedra priemyselného inžinierstva a informatiky, FVT
Prešov, Bayerova 1
Poplatok uhraďte na číslo účtu:
IBAN SK77 8180 0000 0070 0008 1877
variabilný symbol : 501
Adresát : Fakulta výrobných technológií,
Bayerova 1,
080 01 Prešov

Вартість курсу «Програмне забезпечення
навчання» встановлена в розмірі 20 євро/курс.
Зеєструватись потрібно не пізніше 5.10.2022.
Заповнену заяву з підтвердженням платежу потрібно
відправити на stella.hrehova@tuke.sk.
Katedra priemyselného inžinierstva a informatiky, FVT
Prešov, Bayerova 1
Реквізити для оплати:
Номер рахунку:
IBAN SK77 8180 0000 0070 0008 1877
Варіабільний символ: 501
Адресат: Fakulta výrobných technológií,
Bayerova 1, 080 01 Prešov

ZÁVÄZNÁ PRIHLÁŠKA (ЗАЯВА-ЗАБОВ’ЯЗАННЯ)
SOFTVÉROVÁ PODPORA ŠTÚDIA (ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАВЧАННЯ)
Meno a priezvisko (Ім'я та прізвище) .................................................................................................
Adresa (Адреса) ...................................................................................................................................
Študijný program (Спеціальність) ......................................................................................................
e-mail (електронна адреса):......................................................................................................................
......................................
Dátum (Дата)

....................................................
Podpis (Підпис)

Nehodiace sa preškrtnite(Непотрібне викреслити)
** V prípade neúčasti sa poplatok nevracia (у разі відсутності на занятті - гроші не повертаються)
*

Заява заповнюється латинськими друкованими літерами

