Návod na vyplnenie žiadosti o ubytovanie pre novoprijatých
študentov na akad. rok 2018/2019
(novoprijatí do 1. ročníkov I., II. aj III. stupňa)
Ubytovanie na internátoch v rámci kapacít Trenčianskej univerzity A. Dubčeka (TnUAD) sa
prideľuje na základe žiadostí, ktoré si novoprijatí študenti podajú len elektronicky cez AIS
- Akademický informačný systém, cez https://ais2.tnuni.sk (je plne podporovaný len cez
internetový prehliadač Mozilla Firefox a Google Chrome) a bodového ohodnotenia.
Pred podaním žiadosti Vám odporúčame preštudovať si „Kritériá pre ubytovanie študentov
TnUAD“, na stránke univerzity www.tnuni.sk, sekcia Študenti – Ubytovanie.
Podať žiadosť o ubytovanie sa Vám sprístupní až po odoslaní „e-návratky uchádzača“!
TERMÍN na podanie žiadosti: od

14.06.2018 – do 04.09.2018

NÁVOD na vyplnenie žiadosti o ubytovanie na internáte
Po prihlásení sa svojím heslom do AIS (https://ais2.tnuni.sk) kliknite na „Prijímacie konanie“
a potom na „Návratka uchádzača“.
Až po potvrdení a odoslaní e-návratky uchádzača sa sprístupní v tejto sekcii cez výber
(cez čierneho panáčika) zaevidovať „Žiadosť o ubytovanie“.
V žiadosti musia byť vyplnené tieto povinné údaje:
1. Osobné údaje: len potvrďte správnosť Vašich osobných údajov, alebo nahláste chybu
študijnej referentke. Kliknite na „Ďalej“
2. Ubytovanie: vyberte si z ponuky internát, kde chcete byť ubytovaný (táto požiadavka
nebude pre komisiu záväzná), izbu nezadávajte a vyplňte ešte „poznámky - k žiadosti“
Do poznámky k žiadosti musíte uviesť kvôli bodovému ohodnoteniu:
a) vzdialenosť v km od miesta bydliska do sídla fakulty (podľa cestovných poriadkov)
b) počet prestupov na trase (nie na MHD)
c) Kliknite na „Ďalej“
3. Body: body nevypĺňajte, tie Vám pridelí komisia podľa informácií v poznámke–klik „Ďalej“
4. Dokončenie: ak sú Vami zadané údaje správne, potvrďte žiadosť cez „Uložiť“ a „OK“.
Ak ste si nie istí, či bola žiadosť odoslaná správne, volajte na tel. č. 032/7400172-Hudáčková
Výberové konanie zo žiadostí o ubytovanie prebehne začiatkom septembra. Oznámenie,
aký internát Vám bol pridelený, Vám zašleme poštou na adresu, zahraničným študentom na
e-mail adresu. Výsledky výberového konania budú zverejnené aj na webovej stránke
univerzity www.tnuni.sk v sekcii Študenti – Ubytovanie pod názvom Zoznamy ubytovaných Výsledky 2. výberového kola žiadostí o ubytovanie (novoprijatí) najneskôr do 10.09.2018.
„Pokyny k ubytovaniu“ pre Vám pridelený internát (kedy nastúpiť, koľko a na aký účet
zaplatiť a podobne) nájdete tiež na webovej stránke v sekcii Ubytovanie.
Prípadné pripomienky, problémy, otázky adresujte prosím Komisii pre ubytovanie študentov
e-mailom na viera.hudackova@tnuni.sk, telefonicky 032/7400172 alebo na adresu:
Trenčianska univerzita A. Dubčeka, Komisia pre ubytovanie, Študentská 2, 91150 Trenčín.

