Vyhláška
Elektronický zápis studentů prezenční formy ke studiu LS v akademickém roce 2018/19
V období od 21. 1. do 28. 1. 2019 doplní každý student do IS VUT k předmětům zapsaným na letní semestr
registraci rozvrhovaných vyučování! V tomto období je možné zrušit libovolný předmět nebo do zápisu
doplnit libovolný předmět v rámci jeho volné kapacity.
Rozvrhy na letní semestr budou zveřejněny nejpozději od 18. 1. 2019 v IS VUT. Úloha pro zápis bude
studentům postupně zpřístupněna v IS VUT podle harmonogramu:
datum
21. 1. od 12 hod.
21. 1. od 16 hod.
21. 1. od 13 hod.
21. 1. od 15 hod.
22. 1. od 12 hod.

den
pondělí
pondělí
pondělí
pondělí
úterý

studijní program
EEKR-B, BTBIO-A, AJEI-H, AUDIO-J, IBEP-T
EEKR-B, BTBIO-A, AJEI-H, AUDIO-J, IBEP-T
EEKR-M, BTBIO-F, AUDIO-P
EEKR-M, BTBIO-F, AUDIO-P , IBEP-V, TECO-G
BPC-AMT, BPC-EKT, BPC-MET, BPC-SEE, BPC-TLI,
BTBIO-A, AJEI-H, AUDIO-J, IBEP-T

ročník
3
2
2
1
1

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.
V pondělí 28. 1. 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 potvrdí zápis v IS VUT nejpozději 28. 1. 2019.
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 28. 1. 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). 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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