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STUDIJNÍ REFERENTKA

pro 1. ročník bakalářských studijních programů:

Bc. Lenka Saforková, místnost A 211    

lenka.saforkova@vsb.cz

Úřední hodiny:

Pondělí 8.30 - 11.00 12.00 - 14.30

Úterý 12.00 - 13.30

Středa 8.30 - 10.00 12.00 - 14.30

Pátek 13.00 - 14.00 kombinované studium

mailto:lenka.saforkova@vsb.cz


HARMONOGRAM AKADEMICKÉHO ROKU 2020/2021

Začátek akademického roku 1.9.2020

Začátek výuky v zimním semestru 14.9.2020

Úvod do studia a Imatrikulace 14.9.2020

Podání žádosti o změnu vyučujícího ve smyslu čl.9 v zimním semestru 28.9.2020

11th International week 2020 5.10. - 9.10.2020

Slavnostní Vědecká rada VŠB-TUO 12.11.2020

Konec výuky v zimním semestru 19.12.2020

Vánoční prázdniny 20.12.2020-3.1.2021

Zkouškové období zimního semestru 4.1. -6.2.2021

Kontrola studia po 1.semestru (pro I. ročník) 8.2.2021

Začátek výuky v letním semestru 8.2.2021

Kariéra Plus (rektorské volno) 9.3.2021

Slavnostní Vědecká rada VŠB-TUO 25.3.2021

Sportovní den 28.4.2021

Konec výuky v letním semestru 15.5.2021

Zkouškové období letního semestru 17.5. – 3.7.2021

Kontrola studia za akademický rok 9.7.2021

Hlavní prázdniny 4.7. - 31.8.2021



STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁDY 



ORGANIZACE AKADEMICKÉHO ROKU A STUDIA  

1T 2T 3T 4T 5T 6T 7T 8T 9T 10T 11T 12T 13T 14T 1Z 2Z 3Z 4Z 5Z

Akademický rok trvá 12 měsíců

Zimní semestr

14. 9. 2020                                                                                                                  19. 12. 2020 4.1. – 6.2. 2021

Letní semestr

8. 2. 2021                                                                                                           15. 5. 2021

1T 2T 3T 4T 5T 6T 7T 8T 9T 10T 11T 12T 13T 14T 1Z 2Z 3Z 4Z 5Z 6Z 7Z

17.5. – 3.7.2021

Kontrola studia 
8. 2. 2021

Min 15 
kreditů

Kontrola studia 
9. 7. 2021

Min 40 
kreditů

Kontrola 
IS EDISON

Verifikace výsledků 
studentem do 5 dnů

Předmět, který student nevykonal, si může student zapsat nejvýše dvakrát. Student si může podat žádost o třetí zápis maximálně 
dvou předmětů v daném akademickém roce.

Student může opakovat ročník. Stejný ročník však pouze jednou.

Maximální doba studia od 1. zápisu do jeho ukončení je dvojnásobek standardní doby studia včetně přerušení studia, v případě Bc. studia 6 let.

Přerušení studia a to minimálně na 1 semestr a maximálně na 1 rok, po dobu přerušení žadatel není student, poté má právo na 
opětovný zápis do studia.



FORMA STUDIA

studijní program uskutečňován za 
přítomnosti studenta v prostorách fakulty.

studijní program je uskutečňován kombinací 
prezenční a distanční formy studia. 

PREZENČNÍ STUDIUM KOMBINOVANÉ STUDIUM

Studentovi se určí zvláštní organizace 
studia při zachování obsahu a rozsahu 
studia stanoveného studijním plánem.

Právo na prodloužení lhůt pro plnění 
studijních povinností i postupu do dalšího 
ročníku.

STUDIUM PODLE INDIVIDUÁLNÍHO STUDIJNÍHO PLÁNU



STUDIJNÍ PLÁNY

Předměty podle ročníků a semestrů, počet hodin výuky daného předmětu, ohodnocení předmětů
kredity, předepsány zápočty, klasifikované zápočty a zkoušky.

Předmět - povinný nebo
povinně volitelný
Povinné předměty
student musí absolvovat,
povinně volitelné mají
určitou vazbu ke
studovanému studijnímu
oboru a student si z
nabídky těchto předmětů
musí vybrat.

Předmět je ohodnocen kredity, za 
daný předmět lze získat 
kredity v průběhu studia jen 
jednou.

Celkem 30 kreditů za semestr, 60 
kreditů za akademický rok.

Počet kreditů je určující pro 
kontrolu studia.

Kreditový systém VŠB-TUO je 
kompatibilní s Evropským 
systémem převodu kreditů 
umožňující mobilitu studentů 
v rámci evropských 
vzdělávacích programů.



ZÁPOČTY A ZKOUŠKY

Zkouška – písemná, ústní nebo i kombinovaná,
ohodnocena bodově, zkoušku lze opakovat max.
dvakrát, termíny zkoušek, přihlašování v systému IS
Edison, omluva ze zkoušky 24 hodin před zkouškou.

Splnění předmětu – nutno získat 51 bodů ze 100
dosažitelných, z toho až 45 bodů lze získat v rámci cvičení
daného předmětu.

Způsob zakončení předmětu

Zápočet – splnění podmínek stanovených garantem
předmětu, při neudělení zápočtu lze žádat náhradní
termín.

Zápočet

Klas. zápočet

Zápočet Zkouška

Zkouška

1

2

3

4

85

51 - 100

51 - 100

51 - 100

Počet bodů



PODMÍNKA UKONČENÍ STUDIA A STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY

• Za studium v bakalářském studijním programu
musí student získat celkem 180 kreditů.

• Standardní doba bakalářského studia je 3 roky.

• Ukončení státní bakalářskou zkouškou a
obhajobou bakalářské práce po splnění
požadavků studijního plánu před zpravidla 5 -
7 člennou komisí.

• Státní zkoušku lze jedenkrát opakovat, musí
být vykonána nejpozději do 2 let po ukončení
studia



STIPENDIA 

Vyhláška děkana k vyplácení prospěchového stipendia pro daný akademický rok.

Absolvování ročníku studia a dosažení 60 kreditů  podle váženého studijního průměru.

Prospěchové

Žádosti o stipendia je nutno podat každý akademický rok, a to vždy
v termínu od 1. 9. do 31. 10. příslušného roku na studijním oddělení.

Formuláře žádosti jsou k dispozici v IS Edison.

Ubytovací



PŘÍSTUP K INFORMACÍM

• na webových stránkách EkF v
sekci InNET

naleznete odkazy: IS Edison, Pošta,
Rozvrh, LMS Moodle, Stravování,
Ústřední knihovna, Harmonogram
akademického roku, Studijní a
zkušební řád, Studijní plány,
Aktuality, apod.
• na nástěnce studijního oddělení



SHRNUTÍ INFORMACÍ

• Studijní referentka: Bc. Lenka Saforková (místnost  A 211)

• Začátek výuky: 14. 9. 2020 – sudý týden

• Kontrola studia za 1. semestr: 8. 2. 2020, nutnost 15 kreditů pro postup do 2. semestru

• Kontrola studia po ukončení 1. ročníku: 9. 7. 2020, nutnost 40 kreditů pro postup do 2. 
ročníku

• Žádosti o přiznání ubytovacího a sociálního stipendia odevzdávejte do 31. 10. 2020

• Sledujte web stránky fakulty: http://www.ekf.vsb.cz/


