NÁVOD na vyplnenie žiadosti o ubytovanie pre novoprijatých
študentov na akad. rok 2019/2020.
Ubytovanie na internátoch v rámci kapacít Trenčianskej univerzity A. Dubčeka (ďalej TnUAD)
sa prideľuje na základe žiadostí, ktoré si novoprijatí študenti podajú len elektronicky cez
AIS2 - Akademický informačný systém, cez https://ais2.tnuni.sk (je plne podporovaný len cez
prehliadač Mozilla Firefox a Google Chrome) a na základe bodového ohodnotenia
ubytovacou komisiou.
Podať žiadosť Vám „AIS2“ umožní až keď máte odoslanú „e-návratku uchádzača“!

TERMÍN na podanie žiadosti: od 14.06.2019 – do 20.08.2019 !!!
NÁVOD
Po prihlásení sa svojím heslom do AIS2 (https://ais2.tnuni.sk) kliknite na „Prijímacie konanie“
a potom na „Návratky uchádzača“.
Cez „výber“(cez čierneho panáčika) zvoľte zaevidovať „Žiadosť o ubytovanie“.

POVINNÉ ÚDAJE:
1. Osobné údaje: potvrďte vľavo dole správnosť Vašich osobných údajov a kliknite na „Ďalej“.
2. Ubytovanie:

vyberte si z ponuky internát, kde chcete byť ubytovaný, izbu nezadávajte a vyplňte ešte
„poznámka - k žiadosti“!
!! Do poznámky k žiadosti musíte uviesť kvôli bodovému ohodnoteniu:
a) vzdialenosť v km od miesta bydliska do sídla fakulty
b) počet prestupov na trase
c) uveďte i ďalšie bodované informácie:
či vlastníte preukaz ťažko zdravotne postihnutého, alebo ste „študent so
špecifickými potrebami“, či ste polosirota alebo sirota.
Potvrdenie o tejto skutočnosti (scan, foto) zašlite e-mailom na viera.hudackova@tnuni.sk
alebo kópiu poštou na adresu univerzity: Trenčianska univerzita A. Dubčeka, Ubytovacia
komisia, Študentská 2, 911 50 Trenčín najneskôr do 20.8.2019. Ak potvrdenia nezašlete,
nebudú Vám pridelené body. Uchádzači študijný priemer zo SŠ neuvádzajú, neboduje sa im.
d) 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, kliknite dole na „Uložiť“ a potvrďte
zaevidovanie žiadosti v „Ozname“ cez OK.

VÝBEROVÉ KONANIE zo žiadostí o ubytovanie prebehne koncom augusta, od 21.8.2019.
OZNÁMENIE aký internát Vám bol pridelený, Vám zašleme poštou na adresu, zahraničným
študentom na e-mail adresu.
POKYNY K UBYTOVANIU – nájdete ich tiež v sekcii Študenti – Ubytovanie. Tam sa dozviete
kedy na internát nastúpiť, koľko a na aký účet musíte vopred zaplatiť, čo si so sebou priniesť.
Pravidlá, podľa ktorých sa prideľujú miesta na internátoch, si môžete pozrieť na stránke
univerzity www.tnuni.sk - sekcia Študenti – Ubytovanie, v dokumente „Kritériá pre ubytovanie
študentov TnUAD“.
KONTAKT: viera.hudackova@tnuni.sk, tel. 032/7400172 – informácie k ubytovaniu

