Základní otázky a odpovědi
1. Kde najdu informace o rozvrhu?
Informace o rozvrhu najdete na stránkách ETF ad. studium.
http://web.etf.cuni.cz/ETF-14.html
Zde najdete i informace o Harmonogramu (termíny jsou závazné!) nebo o způsobu zápisu předmětů do
SISu atd.

2. Co je standardní doba studia?
Standardní doba studia je čas, během kterého se předpokládá ukončení studia v daném studijním
programu podle studijního plánu. Pro bakalářské studijní programy na ETF je standardní doba studia 3
roky, pro navazující magisterské programy 2 roky.

3. Mohu studovat jeden obor jak dlouho chci?
Vedle standardní doby studia je definována také maximální doba studia pro bakalářské programy 6 let a
pro magisterské programy standardní doba studia plus 3 roky od data zápisu. Pokud student překročí tuto
dobu, je mu studium ukončeno. Pozor, doba přerušení studia se započítává do maximální doby studia.
Pokud by konec takto stanovené maximální doby studia připadl na období mezi 1. červnem a 29. zářím
běžného kalendářního roku, prodlužuje se maximální doba studia tak, aby její konec připadl na 30. září
téhož kalendářního roku (např.při zápisu do bakalářského studia 7. 9. 2004 musí student dokončit studium
nejpozději do 30.9. 2010 bez ohledu na to, že přerušil studium na dva semestry v akademickém roce
2006/2007).

4. Můžu si rozložit ročník?
Podle současného studijního řádu rozkládání studia není možné. Ke konci akademického roku musíte mít
alespoň minimální počet kreditů nutný pro postup (konkrétní výše kreditů viz Pravidla pro organizaci
studia, článek 4):
http://www.etf.cuni.cz/vyuka/pravidla2014.pdf
Povinné předměty, které jste v daném akademickém roce nesplnili, tj. nesložili jste ani napotřetí zkoušku,
nebo bylo vyučujícím do SISu (SIS = studijní informační systém) zapsáno, že jste nesplnili podmínky
zápočtu, musíte si předmět znovu zapsat. Takto je však možno znovu zapsat pouze tři předměty za celé
studium a maximálně 1 předmět za rok. Celkově doba Vašeho studia nesmí přesáhnout tzv. maximální
dobu studia (viz otázku Mohu studovat jak dlouho chci?). Studium je možné přerušit (viz otázku Jaké jsou
podmínky přerušení studia).

5. Jaké jsou podmínky přerušení studia?
Studium můžete přerušit, a to i opakovaně. Žádost o přerušení je potřeba podat písemně studijnímu
oddělení fakulty, či zaslat přímo panu děkanovi. Posuzuje ji děkan. Minimální doba přerušení studia je
jeden celý semestr. Přerušení lze zkrátit nebo prodloužit. Studium je možné přerušit, až na velmi vážné
výjimky, po splnění podmínek pro zápis ke studiu, ale před zápisem do dalšího ročníku. Njdříve tedy po
splnění podmínek pro postup do 2. ročníku studia. Doba přerušení studia se započítává do maximální doby
studia (viz otázku Mohu studovat jak dlouho chci?), ale za dobu přerušení neplatíte poplatky za studium.
Během doby přerušení nemáte status studenta, a musíte do osmi pracovních dnů nahlásit tuto změnu své
zdravotní pojišťovně. Ztrácíte také všechny s tím spojené výhody (studentské slevy, ubytování na
kolejích…). Index neodevzdáváte. Po uplynutí doby přerušení je nutné se do 8 dnů ke studiu znovu
zapsat!
Studium Vám může být přerušeno i z podnětu děkana, např. pokud nezaplatíte poplatky za nadstandardní

dobu studia.

6. Jak se zapíšu do dalšího ročníku?
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Nejprve, pro ukončení stávajícího ročníku, je potřeba mít v SISu av indexu splněné zapsané předměty.
Zejména SIS se musí zkontrolovat dostatečně vpředstihu a na vyučující, kteří svůj předmět studentovi ještě
nezapsali, neustále apelovat. Index je nutné do konce stanoveného termínu zápisu odnést na studijní
oddělení. Po kontrole na studijním oddělení je student zapsán, pokud dosáhl požadovaného počtu kreditů a
má splněny všechny opakovaně zapsané povinné předmětyz předchozích let.

7. Jaký je rozdíl mezi řádným a jiným ukončením studia?
Studium je řádně ukončeno splněním všech studijních povinností daných studijním plánem daného oboru
a složením státní bakalářské nebo magisterské zkoušky, vše ostatní je jiné ukončení studia. Jiné
ukončení studia nastává nejčastěji zanecháním studia, tedy doručením písemného prohlášení o zanechání
studia na studijní oddělení (ne tím, že přestanete chodit na přednášky a cvičení) nebo nesplněním
podmínek studijního plánu, či uplynutím maximální doby studia od zápisu. Méně častými formami je
ukončení studia vyloučením ze studia Disciplinární komisí.

8. Kdy musím platit poplatky za studium?
Studenti platí poplatky související s přijímacím řízením a nadstandardní dobou studia. Při nadstandardní
(příliš dlouhé) době studia může nastat povinnost platit za studium. Každý student má právo studovat
bezplatně po standardní dobu studia navýšenou o jeden rok (např. 4 roky vpřípadě tříletého bakalářského
studia nebo 3 roky v případě dvouletého magisterského studia). Doba studia se počítá ve dnech a
započítává se i předchozí studium před zahájením studia v aktuálně studovaném programu, které bylo
ukončeno jinak než řádně (viz otázku Jaký je rozdíl mezi řádným a jiným ukončením studia). Pokud jste
současně s aktuálním programem studovali (a ukončili jinak než řádně), nebo studujete v dalším studijním
programu, započítává se takovýto den pouze jednou.
Pokud studujete v navazujících magisterských programech a řádně jste ukončili bakalářský stupeň studia,
žádný poplatek samozřejmě neplatíte. Poplatek se vyměřuje za každých započatých šest měsíců. Výše
poplatků a další předpisy lze nalézt v Příloze č. 6 Statutu UK.
Pokud je studentovi vyměřen poplatek a student poplatek nezaplatí, je mu děkanem až do zaplacení
přerušeno studium se všemi důsledky.

9. Mohu žádat o prominutí poplatku za delší studium?
O přezkoumání rozhodnutí a o snížení nebo prominutí poplatku za delší studium lze požádat rektora UK
do 30 dnů od doručení rozhodnutí o vzniku povinnosti platit poplatek. Žádost posuzuje speciální komise.
Informace o poplatcích a všechny předpisy s nimi související lze nalézt zde: http://www.cuni.cz/UK4461.html

10. Budou mi uznány všechny kredity, které získám v zahraničí v
projekt Erasmus/Sokrates?
V rámci volitelných předmětů se povinnosti splněné v zahraničí uznávají. V případě speciálních dotazů
(např. náhrady za povinně volitelné či povinné předměty) je potřeba se informovat u jednotlivých
vyučujících, a to nejlépe před odjezdem do zahraničí.

11. Kde najdu informace o kolejích a menzách?
Informace o kolejích a menzách Univerzity Karlovy na: http://kam.cuni.cz

12. Průkaz studenta
Informace o vydávání studentských průkazů najdete na univerzitních stránkách (http://www.cuni.cz/UK1444.html) Obecně: Máte nárok na vydání průkazu studenta UK. Tento průkaz simůžete vyzvednout ve
výdejních centrech (adresy a otevírací doby viz odkaz výše). Samotný průkaz dostanete zdarma, pokud ho
chcete mít s licencí ISIC, zaplatíte roční poplatek asi 160 Kč. Kprůkazu vám bude každý rok vydán kupón
prodlužující jeho platnost, platnost licence ISIC si můžete prodloužit (za oněch 160 Kč) ve výdejních
centrech. Průkaz s aktuálním kupónem slouží také jako průkaz čtenářeněkterých fakultních knihoven.

13. Jak si zařídit studijní pobyt v zahraničí?
Informace o stipendiích nabízených fakultou najdete na stránkách zahraničního oddělení na
http://web.etf.cuni.cz/ETF-38.html
Můžete se také na zahraniční oddělení přijít osobně zeptat, nebo nám zavolat (+420 221 988 211) či
poslat e-mail: intl@etf.cuni.cz
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