Vysoké učení technické v Brně, Fakulta chemická

Pokyny pro účastníky přijímacího řízení
akademického roku 2017/2018
PRO BAKALÁŘSKÉ STUDIUM – 2. kolo
Vážené studentky, vážení studenti. Věnujte prosím pozornost následujícím informacím.
Aktuální informace pro studenty FCH můžete vždy nalézt na webových stránkách fakulty v menu „Student“
http://www.fch.vut.cz/cs/student.html nebo použijete přímý odkaz vpravo nahoře „Aktuality pro studenty“.
Podívejte se také na http://www.fch.vut.cz/cs/zajemce-o-studium/priprava-na-studium.html, kde najdete
nabídku 2 kurzů – Opakování základů středoškolské matematiky a Opakování základů středoškolské chemie.
Přihlásit se můžete již od 1. 8. 2017.

Přípravné dny ke studiu
Studentům budoucího prvního ročníku nabízíme zdarma účast na „Vítání prváků“ a to ve dnech 13. - 14. 9.
2017, kde získáte praktické informace o studiu. Tuto akci zajišťuje Studentská unie FCH s podporou vedení
fakulty. Bližší informace najdete na http://www.fch.vut.cz/cs/zajemce-o-studium/priprava-na-studium.html

Informační technologie na VUT
VUT v Brně provádí vedení studijní agendy důsledně v centrálním informačním systému VUT. Komunikace
mezi fakultou a studentem jsou tímto aspektem výrazně ovlivněny. Odpovídající znalost výpočetní techniky na
uživatelské úrovni je proto nezbytnou podmínkou studia na VUT.
Přijetím studenta ke studiu na VUT se v informačním systému vytvoří jednoznačná identifikace
studenta/studentky pomocí osobního čísla (setkáte se často se zkratkou „PER_ID“). Osobní číslo Vám
informační systém sdělí při nastavování VUT hesla (viz dále) a je vytištěno na průkazu studenta, který obdržíte
při zápisu do 1. ročníku. Do informačního systému se budete přihlašovat po dobu celého studia kombinaci
osobního čísla a VUT hesla, ať už studujete na kterékoliv fakultě VUT.
Jakmile Vám bude elektronicky doručeno rozhodnutí o přijetí (v detailu elektronické přihlášky), bude Vám
vygenerováno v systému i počáteční VUT heslo (v detailu elektronické přihlášky „Heslo k IS“). Toto
počáteční heslo lze použít pouze JEDNOU a společně s rodným číslem pro nastavení svého skutečného
VUThesla. (Pro cizince: Pokud nemáte přiděleno rodné číslo v ČR, použijte místo něj Rodný kód, který
najdete v detailu elektronické přihlášky na záložce Vyplněné údaje.) Systém vyžaduje poměrně komplikované
heslo, aby chránilo dostatečně Vaše osobní údaje, proto bezpečnost hesla nepodceňujte. VUTheslo, prosím,
udržujete v tajnosti, aby nemohlo být zneužito jinými osobami.
Pokud se vám přihodí, že VUTheslo zapomenete, nelze heslo nijak zjistit, protože je v systému zašifrované.
Nežádejte proto sdělení VUT hesla po pracovnících studijního oddělení nebo IT oddělení, můžete je pouze
požádat, aby vám přístup nastavili do počátečního stavu, kdy můžete znovu jednorázově použít vaše původní
počáteční heslo. Proto si počáteční heslo trvale uschovejte pro případné použití v budoucnu.
Pokud již máte funkční přihlašovací údaje z jakéhokoliv dřívějšího studia na VUT, používejte je dále. Počáteční
heslo pak není třeba, uchovejte ho na bezpečném místě. Pokud jste VUT heslo zapomněli, obraťte se na studijní
oddělení nebo na pracovníky IT.
Pokud se Vám podařilo nastavit si nové VUT heslo, přihlaste se do informačního systému VUT
http://login.vutbr.cz a seznamte se postupně s nabídkami webového rozhraní informačního systému, pro Vaše
studium bude klíčová žlutá záložka Student (interně nazývaná STUDIS) a šedá záložka PORTÁL, kde najdete
další praktické služby. Ovládání je přiměřeně intuitivní a odpovídá běžným webovým standardům.
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Škola Vám od okamžiku přijetí ke studiu bude sdělovat závazné informace pomocí interního systému
elektronických VUT zpráv, které najdete na záložce Portál. Prosím sledujte průběžně tyto VUT zprávy,
aby Vám neunikla důležitá sdělení.

1. Průkaz studenta VUT
1.1. Každý student obdrží při zápisu do ročníku průkaz studenta ve formě čipové karty. Průkaz slouží pro
identifikaci v administrativním styku, pro správu stravovacího účtu v menzách VUT, pro přístup do
chráněných částí budov VUT apod.
1.2. Průkaz studenta je nepřenosný.
1.3. Průkaz studenta si musí student objednat co nejdříve po přijetí ke studiu v systému STUDIS –
modrá záložka PORTÁL vodorovného menu, dále menu Průkazy. S objednávkou průkazu musíte
nahrát do systému svou fotografii pasového formátu. Fotky projdou schvalovacím řízením, budou
zamítnuty všechny výřezy fotek z dovolených, mejdanů, apod.
1.4. Při objednávání si můžete vybrat, zda chcete zdarma průkaz studenta VUT nebo průkaz ISIC
za 330,- Kč.
Zde je odkaz na webovou stránku, kde je umístěn ke dnešnímu dni platný Studentský manuál na průkazy VUT:
https://www.vutbr.cz/cvis/pro-uzivatele/pokyny-a-pravidla-f20933/studentsky-manual-na-prukazy-vut-d46775

2. Ubytování studentů budoucích I. ročníků:
Vzhledem k tomu, že termín pro podávání žádostí o ubytování na kolejích byl do 19. 7. 2017, sledujte www
stránky Kolejí a menz, zda se objeví další možnost http://www.kam.vutbr.cz/

Pro zápis do ročníku se řiďte následujícími pokyny:
3. Individuální studijní plán na portálu STUDIS
3.1. Výchozí individuální studijní plán v menu „Individuální studijní plán“ studenta obsahuje povinné
předměty standardního studijního plánu odpovídajícího ročníku daného oboru. Před zápisem do
ročníku si tento plán student může doplnit výběrem povinně volitelného (PV) předmětu, pokud je PV
předmět součástí studijního plánu jeho oboru. Pro akademický rok 2017/18 je nabízen pouze jeden
PV předmět – Technické kreslení. I bez tohoto předmětu mají všichni přijatí uchazeči zaregistrovány
povinné předměty za 60 kreditů (u studijního oboru „Chemie pro medicínské aplikace“ dokonce
předměty za 62 kreditů), což je dostačující. Zaregistrujte si tedy předmět „Technické kreslení“ jen
v případě, že o něj máte opravdu vážný zájem!
3.2. Povinné předměty jsou automaticky zaregistrované a jejich registraci nelze zrušit.
3.3. Registrace (výběr) povinně volitelného předmětu do individuálního studijního plánu se provádí
v menu „Registrace PV předmětů“.
3.4. Registrace PV předmětu bude přístupná v systému STUDIS po Vašem přijetí ke studiu do 4. 9. 2017
Po této lhůtě nebude možné registraci měnit.

4. Zápis do 1. ročníku
4.1. Dnem zápisu ke studiu se uchazeč stává studentem se všemi právními aspekty (např.
od tohoto dne je počítána délka bezplatného studia).
4.2. Zápis ke studiu proběhne na fakultě v posluchárně P1 v úterý 5. 9. 2017 v 9:30 h.
4.3. Před zápisem prosím vyplňte ve Studis v menu Ankety dotazník, týkající se Vašeho studia. Děkujeme.
4.4. Na zápis si přineste s sebou:
4.4.1. občanský průkaz
4.4.2. psací potřeby
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4.4.3. vytištěné dokumenty (Zápisový list + Čestné prohlášení, Potvrzení o studiu a Pokyny pro
studenty o BOZP a PO), které najdete v systému STUDIS na záložce „Studium“. Dokumenty
podepište (kromě „potvrzení o studiu“) a uveďte datum 5. 9. 2017, tj. datum zápisu ke studiu
4.5. Jiná osoba může studenta při prezenčním zápisu zastoupit pouze na základě notářsky ověřené plné
moci.

5. Postup do dalšího semestru a do vyššího ročníku
5.1. Podmínky pro postup budou uvedeny v dokumentu „Studijní a zkušební řád VUT“, který bude
zveřejněn na fakultních webových stránkách. Doporučujeme jeho důkladné prostudování.

6. Rozvrh pro zimní semestr
6.1. Rozvrh pro zimní semestr, tj. studijní kroužek, Vám bude přidělen.

Úřední hodiny studijního oddělení (Oddělení pro vzdělávací a tvůrčí činnost):
http://www.fch.vut.cz/cs/o-fakulte/organizacni-struktura/studijni-oddeleni.html

Úspěšné studium Vám přeje studijní oddělení FCH VUT
V Brně 2. 8. 2017
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