Vyhláška
Zápis studentů kombinované formy bakalářských studijních programů
ke studiu na FEKT v akademickém roce 2020/21
Zápis do 1. ročníku
Zápis ke studiu se koná distančně k 15 7. 2020, může však být proveden i v náhradním termínu 1. 9. 2020.
Povinné prokazatelné poučení z Bezpečnosti v elektrotechnice (s kontrolovanou prezencí!), se bude konat
na 1. tutoriálu v předmětu Elektrotechnika 1 (BKC-EL1) v místnosti dle rozvrhu. Povinné přezkoušení z bezpečnostních
předpisů se bude konat v úvodu 2. tutoriálu v předmětu BKC-EL1.
Matematický seminář a Fyzikální seminář bude probíhat distanční formou. Od 11. 9. 2020 bude v Informačním
systému VUT zadání samostatné práce s podmínkami pro získání zápočtu a termíny případných konzultací.
Předměty zimního semestru budou studentům zapsány do elektronického indexu automaticky včetně rozvrhované výuky.

Zápis do 2. a 3. ročníku
Elektronický zápis ke studiu bude probíhat od 8. 9. 2020 (3. ročník od 10:00 hod., 2. ročník od 14:00 hod.)
do 11. 9. 2020 (včetně) v IS VUT. Studenti provedou kontrolu zapsaných předmětů. Doplní si všechny předměty, které
v předchozím akademickém roce neabsolvovali. Přitom si mohou některé předměty (zapsané poprvé) smazat, avšak tak,
aby splnili předepsaný počet kreditů pro ak. rok (min. 30, max. 75). Dále provedou potvrzení Souhlasu s výsledky.
U rozvrhovaných typů výuky zapsaných předmětů pro zimní semestr provedou studenti registraci vyučování. Teprve
potom mohou elektronicky potvrdit správnost zápisu předmětů. Studentům, kteří nebudou mít zápis v IS VUT potvrzen
do 11. 9. 2020 (včetně), bude studium ukončeno. V takovém případě se student musí dostavit osobně na studijní oddělení
k vyřízení všech výstupních formalit nejpozději do 14. 9. 2020.
Studenti, kteří mají studium přerušené a budou v něm pokračovat v akademickém roce 2020/21, se musí dostavit
v úředních hodinách na studijní oddělení do 3. 9. 2020 a požádat o otevření zápisu. Potom musí provést elektronický zápis
v IS VUT ve výše uvedených termínech.
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 studijní proděkance prostřednictvím
studijního oddělení. Žádost o navýšení počtu kreditů musí obsahovat:
 jméno a příjmení studenta, ID studenta, ročník a studijní program,
 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.
Žádost je možné podávat studijní referentce osobně nebo poštou tak, aby byla doručena na studijní oddělení nejpozději
do 31. 8. 2020. Navýšení kreditů bude povoleno výjimečně po posouzení závažnosti uvedených důvodů a bude
podmíněno především studijními předpoklady pro úspěšné ukončení všech zapsaných předmětů. Bude-li žádost vyřízena
kladně, bude studentovi v IS VUT navýšen počet kreditů na povolený limit.
Průběžná kontrola studia
Pro postup do dalšího ročníku studia musí student získat v daném ak. 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 ak. 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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