
 

Zápisy do 1. ročníku – 26.–28. června 2019 
 

 

Středa 26. 6. 2019 

9:00 

Místnost č. 200  Místnost č. 300 

prezenční bakaláři 

příjmení podle abecedy A – D 

prezenční bakaláři 

příjmení podle abecedy E – H  

 

11:30 

Místnost č. 200  Místnost č. 300 

prezenční bakaláři 

příjmení podle abecedy CH – J 

prezenční bakaláři 

příjmení podle abecedy K – L  

 

14:00 

Místnost č. 200  Místnost č. 300 

prezenční bakaláři 

příjmení podle abecedy M – N 

prezenční bakaláři 

příjmení podle abecedy O – P 

 

 



 

Zápisy do 1. ročníku – 26.–28. června 2019 

 

 

Čtvrtek 27. 6. 2019 

10:00 

Místnost č. 200  Místnost č. 300 

prezenční bakaláři 

příjmení podle abecedy Q – S 

prezenční bakaláři 

příjmení podle abecedy Š – U 

 

12:30 

Místnost č. 200   

prezenční bakaláři 

příjmení podle abecedy V – Ž 

 

 

15:00 

Místnost č. 200  Místnost č. 300 

všichni kombinovaní, bakaláři i 

navazující magistři 

 

bakaláři i navazující magistři oboru 

CNES (čeština pro neslyšící) 

 



 

Zápisy do 1. ročníku – 26.–28. června 2019 

 

 

Pátek 28. 6. 2019 

9:00 

Místnost č. 200  Místnost č. 300 

prezenční navazující magistři, 

příjmení podle abecedy A – G 

prezenční navazující magistři, 

příjmení podle abecedy H – M  

 

11:30 

Místnost č. 200  Místnost č. 300 

prezenční navazující magistři, 

příjmení podle abecedy N – Ř 

prezenční navazující magistři, 

příjmení podle abecedy S – Ž 

 

  



 

Zápisy do 1. ročníku – 26.–28. června 2019 

 

 

Co potřebujete mít s sebou? 

1. Platný občanský průkaz, u cizince platný pas. 
 

2. 1 průkazová fotografie (formátu na pas či občanský průkaz). 
 

3. Ověřená kopie dokladu o předchozím vzdělání  
▪ pro bakalářské studium ověřená kopie maturitního vysvědčení, 

absolventi středoškolského studia na zahraniční škole doloží navíc 
potvrzení o nostrifikaci středoškolského vzdělání; 

▪ pro navazující magisterské studium ověřená kopie bakalářského 
diplomu v případě, že neabsolvovali toto studium na FF UK 
(absolventy Bc. studia na FF UK vidí referentky při zápisu v SIS), 
absolventi bakalářského studia na zahraniční škole doloží navíc 
potvrzení o nostrifikaci svého bakalářského diplomu. 

▪ u zápisu po předání potřebných materiálů obdrží nastupující 
student Rozhodnutí o přijetí ke studiu; to nemůže být studentovi 
vydáno dříve, než od něj fakulta obdrží všechny náležitosti. 
 

4. Číslo bankovního účtu (student/ka jej musí vyplnit při zápisu do 
jednoho z dokumentů, které tam obdrží). 
 

5. Občané států mimo EU a občané ze Slovenska narození po 1. 1. 1993 
předloží navíc doklad o podání žádosti o přidělení rodného čísla. 
Občané států mimo EU, kteří nemají v ČR trvalý pobyt, musí také 
doložit povolení k pobytu. 
 

6. Pro nastupující studenty, kteří využívají možnost zápisu do studia v 
zastoupení, je nutným dokumentem vyplněný a podepsaný 
formulář plné moci k zápisu do studia – tato plná moc nemusí být 
právně ověřená. 

 


