Vyhláška
Elektronický zápis studentů prezenční formy ke studiu na FEKT v akademickém roce 2019/20
1. ročník prezenční formy bakalářských programů BPC-AMT, BPC-EKT, BPC-MET, BPC-SEE,
BPC-TLI, BTBIO-A, AJEI-H, BPC-AUD, BPC-IBE
Zápis ke studiu se koná v průběhu června a července 2019, může však být proveden i v náhradním
termínu 2. 9. 2019.
Předměty zimního semestru budou studentům zapsány do elektronického indexu automaticky včetně
rozvrhované výuky.
Rozvrhy na zimní semestr budou zveřejněny nejpozději od 10. 9. 2019 v informačním sytému VUT (dále
jen IS VUT).
Studenti 1. ročníku elektronický zápis v zimním semestru neprovádějí.
Vyšší ročníky prezenční formy bakalářského studia a všechny ročníky prezenční formy magisterského
studia
Do zápisu se každému studentovi automaticky převedou neabsolvované povinné předměty zapsané
v předchozím akademickém roce.
Rozvrhy na zimní semestr budou zveřejněny nejpozději od 31. 8. 2019 v IS VUT.
________________________________________________________________________________
V případě, že existují závažné důvody pro navýšení kreditů nad stanovený limit, musí student podat
písemnou vlastnoručně podepsanou žádost o navýšení počtu kreditů s řádným odůvodněním studijnímu
proděkanovi prostřednictvím studijního oddělení.
Žádost o navýšení počtu kreditů musí obsahovat:
 jméno a příjmení studenta, ID studenta, ročník a obor studia,
 celkový počet kreditů všech předmětů zapsaných za dosavadní studium,
 celkový počet kreditů získaných za dosavadní studium,
 celkový požadovaný počet kreditů pro daný akademický rok,
 školní e-mail, datum podání žádosti, vlastnoruční podpis.
Bez uvedených údajů nebudou žádosti vyřizovány. Formulář pro podání žádosti je v IS VUT. Žádost je
možné podávat studijní referentce osobně nebo poštou tak, aby byla doručena na studijní oddělení nejpozději
do 31. 8. 2019. Navýšení kreditů bude povoleno výjimečně po posouzení závažnosti uvedených důvodů a
bude podmíněno především studijními předpoklady pro úspěšné ukončení všech zapsaných předmětů. Budeli žádost vyřízena kladně, bude studentovi v IS VUT navýšen počet kreditů na povolený limit.
Studenti bakalářských i navazujících magisterských programů, kteří předpokládají ukončení svého studia
v akademickém roce 2019/20, si pečlivě zkontrolují, zda mají do zápisu doplněny všechny předměty, které
jim dosud chybí pro splnění kreditové skladby a všech podmínek daných studijními plány!
V navazujícím magisterském studiu si student nesmí zapsat předmět, který již úspěšně zakončil
v bakalářském studiu na FEKT.
Student musí v rámci zápisu potvrdit v IS VUT Souhlas s výsledky.

V období od 6. 9. do 11. 9. 2019 provede každý student povinně zápis předmětů na zimní i letní semestr
a registraci rozvrhovaných vyučování pouze na zimní semestr!
Úloha pro zápis bude studentům postupně zpřístupněna v IS VUT podle harmonogramu:
datum
6. 9. od 9:00 hod.
6. 9. od 9:00 hod.
6. 9. od 10:00 hod.
6. 9. od 14:00 hod.
9. 9. od 10:00 hod.
9. 9. od 14:00 hod.

den
pátek
pátek
pátek
pátek
pondělí
pondělí

studijní program
IBEP-V, TECO-G
BPC-IBE
EEKR-M, MPC-BTB, AUDIO-P
EEKR-M, MPC-BTB, MPC-AUD
všechny Bc. programy mimo BPC-IBE
všechny Bc. programy mimo BPC-IBE

ročník
1, 2
2, 3
2
1
3
2

K zapsaným předmětům musí student doplnit registraci do všech rozvrhovaných vyučování.
Vyskytne-li se kolize v rozvrhu vyučování, je možné ji řešit dvěma způsoby:
 změnou doby vyučování (jiný termín výuky stejného předmětu v rámci kapacity vyučování),
 zrušením kolidujícího předmětu a zapsáním jiného nabízeného předmětu, jehož zápisem se nepřekročí
povolený limit kreditů.
Ve středu 11. 9. 2019 v 10:00 hod. budou studentům smazány v IS VUT všechny zapsané předměty,
u kterých nebude provedena registrace všech typů vyučování. Důvodem je uvolnění nevyužitých kapacit
vyučování v těchto předmětech pro ostatní studenty. Smazané předměty si však student může opět zapsat.
Student zajistí, aby součet kreditů zapsaných předmětů byl v rozsahu 30 až 75.
Výjimka je pouze pro studenty, kteří
 mají povoleno navýšení kreditů na základě žádosti, limit je v IS VUT navýšen na povolenou hodnotu,
 v akademickém roce 2019/2020 ukončí studium a pro splnění kreditové skladby jim postačí zápis
předmětů s celkovým součtem kreditů nižším než 30 kreditů.
Je-li součet kreditů zapsaných předmětů větší než povolený limit je student povinen zrušit v IS VUT
libovolný zapsaný předmět (mimo povinný podruhé zapsaný předmět) tak, aby podmínka na požadovaný
součet kreditů byla splněna.
Student zápis doplní tak, aby byly splněny všechny podmínky a zápis v IS VUT potvrdí nejpozději
11. 9. 2019.
Studenti, kteří studium přerušili a budou v něm pokračovat v akademickém roce 2019/20, jsou povinni se
dostavit na studijní oddělení v úředních hodinách a požádat o otevření zápisu do 4. 9. 2019 a nejpozději
11. 9. 2019 doplní zápis předmětů (volitelné předměty pouze v rámci volné kapacity).
Případné další problémy řeší student osobně ve spolupráci se studijní referentkou v době před termínem
ukončení zápisu.
Pokud student nepotvrdí zápis v IS VUT do 11. 9. 2019 bude následně zahájeno řízení k ukončení
studia!
V takovém případě je student povinen dostavit se osobně na studijní oddělení k vyřízení všech výstupních
formalit nejpozději 12. 9. 2019.
________________________________________________________________________________
Termíny elektronického zápisu pro letní semestr 2019/20 budou zveřejněny samostatnou vyhláškou.
________________________________________________________________________________
Pokud má student daný předmět zapsaný podruhé a garant předmětu mu uzná úspěšně absolvovanou
výuku (např. laboratorní cvičení), nebude se student do daného vyučování registrovat. Uznání vyučování
musí garant předmětu zadat do IS VUT nejpozději 11. 9. 2019. Žádost o uznání vyučování je možné poslat
garantovi i elektronicky e-mailem.

Průběžná kontrola studia
Pro postup do dalšího ročníku studia musí student získat v daném akademickém roce nejméně 30 kreditů a
nejméně 15 kreditů, v případě, že studuje v daném akademickém roce pouze 1 semestr (např. po přerušení
studia; nepočítají se kredity za uznané předměty a za odevzdání bakalářské nebo diplomové práce). Má-li
student v daném akademickém roce zapsaný povinný předmět podruhé, musí jej v tomto roce úspěšně
ukončit. Uvedené podmínky kontroluje automaticky IS VUT. Pokud student některou z podmínek nesplní,
bude mu studium ukončeno.
Student je povinen kontrolovat si průběžně stav svého studia v IS VUT a případné nesrovnalosti řeší
s referentkou na studijním oddělení.
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proděkanka FEKT

