FJFI ČVUT v Praze
Zápisy studentů
do bakalářského a navazujícího magisterského studia

Pokyny pro zápis do zimního semestru bakalářského studia akademického roku 2019 - 2020
Určeno pro nové studenty bakalářského studia
Termín zápisu nových studentů do 1. roku bakalářského studia:


studenti ČR a absolventi VŠ

28. a 29. 8. 2019



zahraniční studenti kromě SR

30. 8. 2019

v 8:30 h

v 8:30 h

Průběh zápisu:


Zápis se provádí výhradně osobně, student se prokazuje platným občanským průkazem.



Veškeré podrobnosti k zápisům jsou vysvětleny organizačním týmem zápisů na FJFI



Časový průběh:





Základní informace k zápisům do studia



Řízené vyplňování zápisových formulářů



Dokončení zápisu na studijním oddělení

Student je povinen dostavit se k zápisu osobně ve stanoveném termínu. Nedostaví-li se student (přijatý
uchazeč) k zápisu v řádném termínu, je povinen se omluvit do pěti dnů od data zápisu. Děkan mu
stanoví datum náhradního zápisu. Přijatý uchazeč, který se k zápisu nedostaví a svoji účast neomluví,
se nestane studentem.

Poznámky k zápisům:


Doporučení: Brožuru Studijní programy na FJFI ČVUT pro akademický rok 2019 - 2020 (Bílou knihu)
lze zakoupit v průběhu zápisů za 50,- Kč. Obsahuje všechny studijní obory a jejich studijní plány, podle
kterých se zápis provádí.



Během části zápisů Řízené vyplňování zápisových formulářů se index vyplňuje pod vedením
organizačního týmu zápisů. Na každé straně nezapomeňte vyplnit záhlaví. Místo jména
přednášejícího vyplňte kód předmětu.



Je třeba:


zapsat povinné předměty zimního semestru podle předloženého vzoru



Kód každého předmětu (např. 01DIM1) se skládá z čísla katedry, zkratky názvu předmětu
a poslední číslo zpravidla označuje semestr.



u všech předmětů se vyplňují kódy, kredity a způsob zakončení



Vzor vyplnění předmětu v indexu:
Předmět

kredity

hodinový rozsah

Kredity
Název přednášky (cvičení)

DISKRÉTNÍ MATEMATIKA 1
01DIM1



Týd. hod. v sem.

počet

zim.

let.

zim.

let.

př.

cv.

2

-

2
z

0

př.

cv.

-

-

v systému KOS je třeba si zkontrolovat osobní údaje, změny se oznamují na studijním oddělení
(rok studia „0“ v KOS se všem studentům převede hromadně po zápisech v měsíci říjnu na 1. rok
studia).

