Manuál na podávanie žiadosti o ubytovanie pre
akademický rok 2018/2019
POKRAČUJÚCE ROČNÍKY
Pokračujúce ročníky si podávajú žiadosti o ubytovanie na ak.rok 2019/2020 v termíne
od 2.5.2019 - 24.5.2019

Žiadosti sa podávajú len v elektronickej podobe, cez AKADEMICKÝ
INFORMAČNÝ SYSTÉM (AIS). Žiadosť o ubytovanie je možné podať iba jednu a na jeden
konkrétny internát.

Postup podania žiadosti o ubytovanie:
Prihlásiť sa do AIS,
Žiadosti o ubytovanie,
Potvrdenie správnosti osobných údajov – Ďalej,
Internát / ubytovňa (výber preferovaného ŠD EUBA),
Izba (výber preferovanej izby),
Poznámka na izbu (pridanie preferovaných spolubývajúcich vo formáte: Meno,
Priezvisko, číslo ISIC-u),
7.) Poznámka k žiadosti (uviesť prílohy k žiadosti) – Ďalej,
8.) Vyplňte jednotlivé bodové kritéria. Pre hodnotové kritérium zadajte príslušné číslo,
pre ostatné kritéria vyberte Áno/Nie. – Ďalej,
9.) Uložiť.
1.)
2.)
3.)
4.)
5.)
6.)

OBRÁZKOVÝ MANUÁL
1. Prihlásenie sa do systému AIS

2. Žiadosti o ubytovanie

3. Kontrola osobných údajov študenta, nastaviť sa
preklikávanie pomocou tlačidla Ďalej

na ak. rok 2019/2020

4. Výber internátu a izby, preferovaných spolubývajúcich
*Ubytovňa Bella a Kosmalt sa nachádza v Košiciach

5. Kontrola dosiahnutých bodov za vzdialenosť a priemer, v prípade nároku na
dodatočné doplnkové body zakliknutie ÁNO
*Prílohy potvrdzujúce
nárok
na
doplnkové
body doručiť
mailom
ubytovanie.spfpm@gmail.com

6. Kontrola údajov uvedených v žiadosti a potvrdenie žiadosti tlačidlom Uložiť

Dôležité :
Za prílohy k žiadosti sa považujú neoverené fotokópie tlačív, ktoré slúžia pre
pridelenie dodatočných bodov podľa Zásad prideľovania ubytovania v Študentských
domovoch Ekonomickej univerzity v Bratislave pre akademický rok 2018/2019
(sociálne štipendium, ZŤP preukaz, jednostranná osirelosť...). Tieto prílohy doručiť
mailom ubytovanie.spfpm@gmail.com
Ak študent vycestuje na ERASMUS v letnom semestri akademického rok 2019/2020,
podáva si žiadosť o ubytovanie v stanovených termínoch, t.j. 2.5.2019 - 24.5.2019

Ak študent vycestuje na ERASMUS v zimnom semestri akademického roku 2019/2020,
podáva žiadosť o pridelenie ubytovania na letný semester Centrum podnikateľských činností
a univerzitných služieb EU v Bratislave v termíne od 1. decembra 2019 do 31. decembra
2019 pričom konkrétne ubytovacie miesto mi bude oznámené až po návrate z mobilitného
programu a to na Centre podnikateľských činností a univerzitných služieb EU v Bratislave
najneskôr do začiatku letného semestra akademického roka 2019/2020.

02.5.2019 V Bratislave

Ubytovacia komisia FPM

