Studijní oddělení FF UK

V Praze 3. října 2016

Vážené a milé studentky, vážení a milí studenti,
ráda bych Vás v čerstvě zahájeném akademickém roce 2016/2017 co nejsrdečněji přivítala na naší
fakultě. Spolu s proděkankou pro studium, egyptoložkou Renatou Landgráfovou, doufáme, že se pro
Vás stane důležitým místem, kde zakusíte jak radost z poznání, tak posílení touhy po něm.
Zároveň bych se na Vás ale dnes ráda obrátila kvůli poněkud přízemnějším stránkám Vašeho studia a
poprosila Vás, abyste se ve svém zájmu včas seznámili se základními předpisy, kterými se Vaše
studium řídí. Jde především o tyto čtyři texty:
- Studijní a zkušební řád UK (http://www.cuni.cz/UK-157.html)
- Pravidla pro organizaci studia na FF UK (http://1url.cz/Qtoyr)
- Opatření děkana 14/2014 pro organizaci studia v bakalářských a magisterských programech
(http://1url.cz/wtrLJ)
- Harmonogram akademického roku (http://1url.cz/Ntoyu)
Studijní a zkušební řád UK není sice nejpřehlednější dokument, najdete však v něm základní pravidla
studia na celé Univerzitě Karlově.
V Pravidlech pro organizaci studia na FF UK nepřehlédněte, prosím, článek čtyři, který stanovuje
minimální počet kreditů pro postup do vyššího ročníku. Mějte na paměti, že tohoto počtu kreditů
musíte dosáhnout v termínu stanoveném Harmonogramem akademického roku (nyní tedy do
19.9.2017). Jakmile minimálního počtu kreditů dosáhnete, můžete si v SIS elektronicky požádat o
postup do dalšího ročníku – pro bakalářské studium je to 60 kreditů za první ročník, pro navazující
studium 30 kreditů za první ročník.
V Opatření děkana 14/2014 naleznete např. pravidla pro zápis předmětů (který letos pro zimní
semestr musíte provést do 23.10.), pro přihlašování se ke zkouškám i informace o zásadách, jakými
se řídí zapisování výsledků atestací do Studijního informačního systému (SIS).
V každém případě se, prosím, soustřeďte na to, abyste údaje o splněných atestacích měli v SIS
zanesené včas, a neohrozili tak váš postup do dalšího ročníku. Potřebné termíny obsahuje
Harmonogram akademického roku – zde najdete i rozvržení zkouškových období.
Kurzy, které se rozhodnete navštěvovat, budete moci po každém semestru anonymně zhodnotit
v elektronické aplikaci naší fakulty; ve zveřejněných výsledcích z přechozích semestrů (včetně
studentských komentářů k jednotlivým předmětům) najdete možná i vodítko pro výběr zapisovaných
předmětů: http://www.ff.cuni.cz/studium/bakalarske-a-magisterske-studium/studentske-hodnocenivyuky/
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Odkazy na další předpisy a jiné důležité dokumenty či stránky naleznete na stránkách fakulty
(http://www.ff.cuni.cz/FF-120.html) – možná vám také pomůže rekapitulace z prezentace, kterou
jsme Vám promítali při zápisu: http://1url.cz/dtoyw.
V případě nejasností se, prosím, neváhejte obrátit na Vaši studijní referentku (rozdělení studentů dle
abecedy najdete zde: http://1url.cz/Atoyi). V případě specifických dotazů na studijní poplatky Vám
ráda poradí paní Klára Kordíková (místnost č. 126), u problémů se SIS Barbora Černá či Lucia
Magdziak (místnost č. 127). Můžete si pochopitelně domluvit také konzultaci s proděkankou pro
studium. Všichni Vám, nakolik to bude v našich silách, rádi pomůžeme.
Velmi naléhavě Vás však prosím, abyste případné problémy řešili včas. Jak výstižně říkal jeden
z předchozích proděkanů, „jsme konečné bytosti žijící v prchajícím čase a některé záležitosti se dají
zvládnout pouze tehdy, když je nezanedbáme a nenecháme uplynout příhodnou chvíli“.
Nezapomeňte také, prosím, že neznalost zákona neomlouvá…
S přáním podařeného začátku Vašeho studia a inspirovaných dní na FF UK
Katka Volná, vedoucí studijního oddělení
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