


ZÁPIS DO AKADEMICKÉHO ROKU

2018/2019
pro studentky a studenty nastupující do 1. ročníku



ROZDĚLENÍ KE STUDIJNÍM REFERENTKÁM

PODLE PŘÍJMENÍ
A – F Jana Rišková

G – Kon Renáta Hofmanová

Kop – M Jitka Jalovecká

N – O
kombinované 

studium
Barbora Vernerová

P - S Irena Jandová

Š - Ž Zuzana Rybenská

Svoji studijní referentku najdete podle prvního písmena příjmení
také na webu FF UK pod Studijním oddělením

http://www.G.cuni.cz/fakulta/oddeleni-dekanatu/studijni-oddeleni/



KUDY NA STUDIJNÍ ODDĚLENÍ?

Najdete nás na hlavní budově FF UK

v 1. patře v místnostech 124 - 127

Dbejte prosím úředních hodin a nezapomeňte

si vzít lístek ve vyvolávacím systému

s použitím průkazu ISIC

Děkujeme! :)





STUDIJNÍ PŘEDPISY
• Studijní a zkušební řád UK

• Pravidla pro organizaci studia na FF UK

• Opatření děkana – Harmonogram akademického roku

Studijní předpisy najdete na webu FF UK pod
Studium – Bakalářské a magisterské studium

 – Studijní předpisy a řády

http://www.G.cuni.cz/fakulta/predpisy-a-dokumenty/vnitrni-predpisy/



!!! NEZNALOST 
PŘEDPISŮ 

NEOMLOUVÁ !!!



IMATRIKULACE

A – I 3. 10. 2018 9:00

J - M 3. 10. 2018 11:00

N - Ř 3. 10. 2018 13:00

S - Ž 3. 10. 2018 15:00

Imatrikulace se konají ve Velké aule Karolina na Ovocném trhu

ve středu 3. října



Na imatrikulaci se prosím dostavte 

nejpozději půl hodiny před zahájením

ve společenském oděvu



Slavnostní zahájení akademického roku 2018/2019

se koná dne 1.10.2018 v 9:00 v aule

(místnost 131 na hlavní budově FF UK)

Přijďte! :)



EVIDENČNÍ LIST





CO ODEVZDAT REFERENTCE
• Evidenční list

• Imatrikulační slib

• Ověřenou kopii maturitního vysvědčení / diplomu 

(ověřenou z úřadu, nikoli ze školy)

• Formulář bezpečnosti

• Podepsanou fotografii

• NMgr. studium – vyplněné prohlášení o absolvovaném jazyku

Připravte si prosím i doklad totožnosti,
případně plnou moc



POTVRZENÍ O STUDIU





AKTUALIZUJTE SI PROSÍM E-MAILOVOU ADRESU
A KONTAKTNÍ ADRESY

Referentce nahlašujte i změny v osobních údajích,
např. změnu jména, trvalého bydliště…

E-MAILOVÁ SDĚLENÍ V RÁMCI UK JSOU DŮLEŽITÁ 
– nejen pro vyplácení stipendií



STUDIUM
• Kredity se udělují za celkové splnění předmětu 

(všechny semestry a rekvizity)

• Studijní plány pro každý obor najdete na PLANY.FF.CUNI.CZ

• Kredity se sčítají vždy před koncem akademického roku, 

tedy cca v půlce září - termíny vždy určuje 

HARMONOGRAM AKADEMICKÉHO ROKU





BAKALÁŘSKÉ STUDIUM

• Za první ročník je třeba získat 50 kreditů 

ALE
... pokud si celkově (pro ZS i LS) zapíšete předměty za více než 75 kreditů, 
musíte pro postup do druhého ročníku získat nejméně 60 kreditů

• Pro postup do třetího ročníku potřebujete celkem 90 kreditů
 
... obdobně pro další roky

• Tzv. "společný základ" je pro Bc. studium povinný



MAGISTERSKÉ STUDIUM

• Za první ročník je třeba získat 40 kreditů 

ALE
... pokud si celkově (pro ZS i LS) zapíšete předměty za více než 75 kreditů, 
musíte pro postup do druhého ročníku získat nejméně 60 kreditů

• Pro postup do třetího ročníku potřebujete celkem 60 kreditů
 
... obdobně pro další roky

• „Společný základ“ není



PRŮKAZ STUDENTA 
A PŘIHLÁŠENÍ DO SIS/CAS

Studentský průkaz a počáteční přihlašovací 

údaje do CAS, pomocí kterých si nastavíte 

i přístup do SIS, získáte po zápisu do studia 

v Informačně poradenských centrech UK

(Doporučujeme: Právnická fakulta nebo Opletalova 38)



Další informace o přístupu do počítačové sítě a CAS

najdete na listu, který je zde v aule k dispozici

Postup elektronického zápisu uvádí 

MANUALY.FF.CUNI.CZ

ELEKTRONICKÝ ZÁPIS PŘEDMĚTŮ V SIS PROBÍHÁ 

OD 21. 9. 2018 (10:00) DO 21. 10. 2018 (18:00)



Rozvrhy najdete v SIS a na ROZVRHY.FF.CUNI.CZ

Dotazy ohledně rozvržení výuky směřujte prosím
přímo na katedry a ústavy



POPLATKY

Podrobné informace najdete na webu FF UK pod 

Studium – Bakalářské a magisterské studium – 

Poplatky za studium a na webu Rektorátu UK

V případě jakýchkoli dotazů spjatých s poplatky

se prosím obracejte na referentku Kláru Kordíkovou

klara.kordikova@G.cuni.cz



POPLATKY SE TÝKAJÍ 
KAŽDÉHO DRUHÉHO STUDENTA FF UK



CIZINCI

• Žádost o rodné číslo 

(vyřizuje cizinecká policie přes Ministerstvo vnitra ČR)

• Trvalý pobyt nahlásit na studijním oddělení

• Další informace jsou dostupné na webu FF UK

• Formulář Jednotné potvrzení o přijetí ke studiu

stačí vyplnit rámeček (jméno atd.), zbytek potvrdí studijní referentka



Sledujte nástěnky a webové stránky fakulty

WWW.FF.CUNI.CZ

a stránky univerzity 

WWW.CUNI.CZ



Facebook fakulty
 

FACEBOOK.COM/FF.CUNI

Twitter fakulty
 

@FF_CUNI



Děkujeme za pozornost 
a držíme vám palce pro úspěšné studium! :)

A nezapomeňte na hlavní studnici informací!

WWW.FF.CUNI.CZ


