ORGANIZACE ÚVODNÍHO DNE DO STUDIA
pro studenty 1. ročníku Bc. studia AF MENDELU

Pátek 18. 9. 2020, budova Q, posluchárny Q01, Q02, Q03
•
•
•
•

Rozdělení podle specializací a dle přijetí v rámci 1. a 2. kola přijímacího řízení
Harmonogram studijního oddělení a rozdělení podle specializací je nutné
respektovat z důvodu platných hygienických opatření a stanovených počtů
studentů v posluchárnách
Při vstupu do budovy je nutné mít nasazenou ochranu úst a nosu
Dostavte se v přesně stanovenou hodinu

8:00–10:00
1. skupina | Přijatí v rámci 2. kola přijímacího řízení a omluvení, dodatečné dodání
maturitního vysvědčení a zatím nezapsáni do studia (prezenční)

Q 01 Specializace

Fytotechnika | Rostlinolékařství | Technologie potravin | Rybářství | omluveni, dodatečné dodání
maturitního vysvědčení

Q 02 Specializace

Agroekologie | Pozemkové úpravy a ochrana půdy | Voda v agroekosystému | Odpadové hospodářství |
Provoz techniky | Technické znalectví a oceňování | Agrobyznys

Q 03 Specializace

Všeobecné zemědělství v kombinované formě studia | Zemědělské inženýrství

Program

Předání karet studenta (kombi) po předložení občanského průkazu, pozn. studenti (prezenční),
kteří budou mít po ukončení úvodu do studia teprve zápis, ISIC kartu nemohou mít vyrobenou
8:30 Úvodní slovo děkana
8:40 Informace o studiu, proděkan pro vzdělávací činnost a akreditace
9:00 Informace o studiu v zahraničí, Centrum sportovních aktivit, knihovna, proděkan pro vnější
vztahy a internacionalizaci, studenti Alice a Michal
9:30 Informace o UIS, studenti Alice a Michal
10:00 Ukončení
8:00

Po ukončení programu:
• skupina, která má zápis do studia podle pozvánky v 10.30 hodin, posluchárny C01 a C02,
následné fotografování na ISIC kartu
• skupina, která má zápis do studia ve 13 hodin, posluchárny C01 a C02, od 12 hodin
fotografování na ISIC kartu, budova A, suterén proti informačnímu centru
• těmto uchazečům bude ISIC karta nebo karta studenta předána po zhotovení v termínu daném
studijním oddělením
• studenti kombinované formy po ukončení programu Úvodního dne případně zápisu v rámci 2. kola
pokračují ve výuce, která bude zahájena v 14:00 h dle stanoveného rozvrhu

10:30–12:30
2. skupina | Přijatí v rámci 1. kola přijímacího řízení a po odvolání a již zapsaní do studia

Q 01 Specializace

Profesní zemědělství | Agrobyznys | Zemědělské inženýrství

Q 02 Specializace

Provoz techniky | Fytotechnika | Rostlinolékařství

Q 03 Specializace

Agroekoelogie, | Pozemkové úpravy a ochrana půdy | Voda v agroekosystému | Odpadové hospodářství |
Technické znalectví a oceňování

Program

Předání ISIC karet studenta po předložení občanského průkazu
Úvodní slovo děkana
Informace o studiu, proděkan pro vzdělávací činnost a akreditace
Informace o studiu v zahraničí, Centrum sportovních aktivit, knihovna, proděkan pro vnější
vztahy a internacionalizaci, studenti Alice a Michal
12:00 Informace o UIS, studenti Alice a Michal
12:30 Ukončení
10:30
11:00
11:10
11:30

13:00–15:00
3. skupina | Přijatí v rámci 1. kola přijímacího řízení a po odvolání a již zapsaní do studia

Q 01 Specializace
Zootechnika

Q 02 Specializace
Technologie potravin

Q 03 Specializace

Molekulární biologie a biotechnologie | Rybářství

Program

Předání ISIC karet studenta po předložení občanského průkazu
Úvodní slovo děkana
Informace o studiu, proděkan pro vzdělávací činnost a akreditace
Informace o studiu v zahraničí, Centrum sportovních aktivit, knihovna, proděkan pro vnější
vztahy a internacionalizaci, studenti Alice a Michal
14:30 Informace o UIS, studenti Alice a Michal
15:00 Ukončení
13:00
13:30
13:40
14:00

Studijní oddělení AF MENDELU bude po dobu celého dne uzavřeno. Využijte možnosti e-potvrzení,
návod a další aktuální informace najdete na af.mendelu.cz/30537-bc-studium

