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

Pokyny pro zápis do zimního semestru navazujícího magisterského studia
akademického roku 2019 - 2020
Určeno pro nové studenty nastupující do navazujícího magisterského studia
Průběh zápisu:


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



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.



Zápis je vždy následující den po SZZ na studijním oddělení.



Absolventi předchozího studia na FJFI obdrží při zápisu dopis o přijetí.



U zápisu předložte platný občanský průkaz (studenti z Děčína a z jiných fakult předloží
též 2x podepsané foto). Vyplňte zápisový list a index.



Na každé straně indexu nezapomeňte vyplnit záhlaví. Místo jména přednášejícího
vyplňte kód předmětu.
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Nejdříve následující den po zápisu si vyzvedněte průkaz a heslo do KOS ve Vydavatelství
průkazů, Bechyňova 3, Praha 6 (netýká se absolventů pražského studia na FJFI).



Do systému KOS a indexu si zapište předměty, které chcete studovat v zimním semestru
akademického roku 2019 - 2020. POZOR: pište do formuláře s rokem 0.



Výběr předmětů k zápisu je nutno si nechat schválit na studijním oddělení do indexu.



Zapisované předměty musí být v souladu se studijními plány oborů FJFI ČVUT
pro akademický rok 2019 - 2020.

Poznámky:


Změny v zápisu předmětů je možno provádět do 3. 10. 2019.



Předměty k uznání se vypisují do žádosti o uznání předmětů. Po schválení žádosti
proděkanem jsou uznané předměty zapsány do systému KOS a indexu.



Podmínkou pro zápis do letního semestru akademického roku 2019 – 2020



je získání 20 kreditů.

