Univerzita Karlova, Filozofická fakulta

V Praze dne 7. července 2015

Informace pro přijaté
do bakalářského a magisterského studia akademického roku 2015/2016
Vážené studentky, vážení studenti,
jménem studijního oddělení Vám blahopřeji k úspěšnému vykonání přijímacích zkoušek na Filozofickou fakultu
Univerzity Karlovy. Studenty Univerzity Karlovy se však stanete teprve zápisem do studia, který bude probíhat v
září. Konkrétní rozpis termínů je uveden v tabulce níže. Termín zápisu je závazný, respektujte ho tedy, prosím. Zápis
je v daných termínech rovněž možné provést v zastoupení na základě plné moci, která nemusí být právně ověřena,
na níž je však nutné uvést účel zplnomocnění, tj. „zastoupení ve věci zápisu ke studiu na FF UK“ –

doporučujeme využít formulář z webových stránek fakulty (http://1url.cz/dbCA).
U zápisu do studia je nutné předložit následující dokumenty (bez jejich předložení nelze zápis provést):1
1. Platný občanský průkaz, u cizince pas.
2. Dvě průkazové fotografie (formátu na pas či občanský průkaz).
3. Jeden ze dvou následujících dokumentů (o volbě mezi těmito možnostmi viz níže):
a) Ověřenou kopii dokladu o předchozím vzdělání (vyjma absolventů Bc. studia na FF UK)
o pro Bc. studium ověřenou kopii maturitního vysvědčení;2
o pro NMgr. studium ověřenou kopii bakalářského diplomu,3 pokud jste vystudovali jinde než na FF
UK
b) Rozhodnutí o přijetí ke studiu, vydané fakultou po předložení dokladu o předchozím vzdělání.
Doporučujeme Vám využít možnost a), tj. předložit ověřenou kopii dokladu o předchozím vzdělání až u zápisu
– Rozhodnutí o přijetí ke studiu obdržíte v tomto případě také při zápisu. Pokud z nějakého nutného důvodu
potřebujete získat Rozhodnutí o přijetí ke studiu dříve, můžete ho získat při osobním odevzdání ověřené kopie
dokladu o předchozím vzdělání na studijním oddělení v č. 124 v úředních hodinách (ÚT 9-12, ČT 14-16).
Přímo u zápisu budete mít také možnost nechat si vystavit potvrzení o studiu, formuláře budou k dispozici na
místě. Potvrdíme Vám také formuláře potvrzení pro Dopravní podnik, případně pro Českou správu sociálního
zabezpečení, pokud si je přinesete a vyplníte.
Informace o studijních předpisech najdete na webových stránkách fakulty, prostudujte si především „Pravidla
pro organizaci studia na FF UK“ http://www.ff.cuni.cz/wp-content/uploads/2013/01/Pravidla-proorganizacistudia-na-FF-UK1.pdf
a
také
„Opatření
děkana
14/2014
k
organizaci
studia“
http://www.ff.cuni.cz/fakulta/predpisy-a-dokumenty/opatreni-dekana/. Můžete tím totiž předejít mnohým
nepříjemnostem. Také v případě studijních předpisů totiž platí, že neznalost zákona neomlouvá. Studijní plán pro
Váš obor naleznete na http://plany.ff.cuni.cz.
Elektronický zápis předmětů prvního ročníku do Studijního informačního systému (SIS) bude otevřen 20. září
v deset hodin. Více o SIS se dozvíte při zápisu, kde Vám rovněž sdělíme, jak si zařídíte přístup do SIS.
Slavnostní zahájení akademického roku 2015/2016, na které jste srdečně zváni, proběhne v pondělí 5. října
2015 v devět hodin dopoledne v aule hlavní budovy fakulty (místnost č. 131).
Slavnostní imatrikulace, která je pro nově přijaté studenty povinná, se koná 5. a 6. října 2015 ve velké aule
Karolina, Praha 1, Ovocný trh č. 5. Konkrétní termín právě pro Vás najdete zde http://1url.cz/DbCm.
Rozvrhy studijních oborů budou k dispozici nejpozději týden před zahájením výuky na rozvrhovém portálu
fakulty (http://rozvrhy.ff.cuni.cz), případně na webových stránkách a vývěskách příslušných kateder či ústavů.
Občané států mimo EU, kteří nemají trvalý pobyt v ČR, předloží navíc povolení k pobytu a doklad o podání žádosti o
přidělení rodného čísla; přidělení rodného čísla platí i pro Slováky narozené po 1. 1. 1993.
2
Absolventi středoškolského studia na zahraniční škole doloží navíc potvrzení o nostrifikaci středoškolského vzdělání –
výjimky zde: http://1url.cz/ubC7.
3
Absolventi bakalářského studia na zahraniční škole doloží navíc potvrzení o nostrifikaci svého bakalářského diplomu –
výjimky zde: http://1url.cz/ubC7.
1

Doporučujeme Vám, abyste sledovali webovou stránku Vaší nové katedry nebo ústavu – často se tam objeví
důležité informace k začátku akademického roku a k obvyklé „schůzce s prváky“.
Doufám, že Vaše studium na naší fakultě nejen splní, ale dokonce předčí Vaše očekávání. Nenechte se odradit
komplikacemi, na které během studia nejspíš narazíte. Případné studijní problémy řešte prosím včas: využít můžete
jak rady a doporučení studijních referentek, tak konzultaci u proděkanky pro studium Renaty Landgráfové.

Katka Volná
vedoucí studijního oddělení FF UK

ROZVRH ZÁPISŮ DO PRVNÍCH ROČNÍKŮ
(zápisy se konají v hlavní budově fakulty: nám. J. Palacha 2, Praha 1.)
PREZENČNÍ STUDIUM
A) Přijatí uchazeči oboru „Čeština v komunikaci neslyšících“, Bc. i NMgr., jsou zapisováni v termínu
Obor
Čeština v komunikaci neslyšících
Čeština v komunikaci neslyšících

bakalářské studium
navazující magisterské

Datum
Čas Místnost
24.9.2015 14:00
131
24.9.2015 14:00
131

B) Přijatí uchazeči všech ostatních oborů jsou zapisováni podle počátečního písmene příjmení
Příjmení začíná písmeny
A-E
F - Je
Ji - Li
Lo - Pl
Po - Šč
Še - Ž

Druh studia
bakalářské studium
bakalářské studium
bakalářské studium
bakalářské studium
bakalářské studium
bakalářské studium

Datum
2.9.2015
2.9.2015
2.9.2015
3.9.2015
3.9.2015
3.9.2015

Čas Místnost
9:00
131
11:30
131
14:00
131
9:00
131
11:30
131
14:00
131

Příjmení začíná písmeny
A - Hr
Hu - Ma
Me - So
Sr - Ž

Druh studia
navazující magisterské
navazující magisterské
navazující magisterské
navazující magisterské

Datum
23.9.2015
23.9.2015
23.9.2015
24.9.2015

Čas Místnost
9:00
131
11:30
131
14:00
131
11:30
131

KOMBINOVANÉ STUDIUM
Příjmení začíná písmeny
A-Ž
A-Ž

Druh studia
bakalářské studium
navazující magisterské

Datum
Čas Místnost
24.9.2015 9:00
131
24.9.2015 9:00
131

Náhradní termín zápisu je ve středu 30. 9. 2015 v 9:00 v místnosti 131, doporučujeme ovšem využít
možnost zápisu v zastoupení (viz výše) v řádném termínu zápisu – vše budete mít snazší.

