INFORMACE PRO STUDENTY
E-zápisy do zimního semestru budou probíhat dle Harmonogramu od 4. 9. do 13. 9. 2020; změny do 27. 9. 2020.
Všechny předměty v aktuálním zápisovém archu vám musí svítit zeleně.
Nabízí-li Vám systém UIS ve sloupci "ROZVRH" ikonu "VYBERTE", nutno zvolit a uložit termíny přednášek a cvičení + na závěr všechny změny
řádně potvrdit tak, aby u žádného předmětu nesvítil červený puntík.

Nesplňujete-li podmínky pro postup do dalšího semestru, nutno okamžitě podat ŽÁDOST https://zf.mendelu.cz/zadosti.
Neposkytnete-li součinnost, ukončí fakulta Vaše studium z moci úřední; tato cesta je však zdlouhavější a pro Vás nepříjemnější.

SVÍTÍ-LI VÁM PŘEDMĚT ČERVENĚ = NEMŮŽETE se ZAPSAT do ZS, doporučuji ODEBRAT tento předmět, ZAPSAT SE a teprve poté
řešit problém např. přes e-žádost.

Kolidují-li Vám předměty, je nutné ODEBRAT červeně svítící předměty, ZAPSAT SE do ZS a poté přes ZMĚNY V ZÁPISE provádět změny v rozvrhu.
Brání-li Vám v zápisu do ZS 2x zapsaný nesplněný předmět, nutno podat e-žádost v Portálu studenta o odebrání předmětu a jeho třetí zápis
(lze využít max. 2x za celé studium).
Nemáte-li dostatek

kreditů pro postup do ZS, nutno podat e-žádost o výjimku z počtu kreditů.

POTÍŽE SE ZÁPISEM NELZE ŘEŠIT PŘES TELEFON ANI PŘES E-MAIL, NUTNO PODAT E-ŽÁDOST V PORTÁLU STUDENTA!!!

Vyřízení e-žádosti může trvat 30 - 60 dnů; není vhodné z Vaší strany urgovat studijní oddělení, nutno vyčkat.
Na základě zákona GDPR o ochraně osobních údajů STUDIJNÍ ZÁLEŽITOSTI PO TELEFONU NEŘEŠÍME. Vždy je nutné podat písemnou/elektronickou žádost.

Třetím osobám nebudou Vaše dokumenty vydány ani potvrzeny bez úředně ověřené plné moci.
Po provedení e-zápisu budou potvrzeny pouze řádně PŘEDVYPLNĚNÉ tiskopisy, formuláře, vytištěná potvrzení o studiu.

NOVINKA: od září 2020 zavedeme elektronické potvrzení o studiu, které si řádně zapsaný student bude moci sám
vygenerovat a vytisknout. V tuto chvíli v řešení.
Studijní záležitosti budou vyřizovány pouze v úřední době, vstup na děkanát je přes kartu studenta/ISIC, nezvonit.
MIMO ÚŘEDNÍ HODINY JE VSTUP ZAKÁZÁN.

Studijní oddělení bude uzavřeno a ruší úřední hodiny v době konání zápisů nových uchazečů do
1. ročníků, v době konání promocí, imatrikulací a úvodů do studia, viz. Harmonogram ZF.
Užitečné odkazy:
https://zf.mendelu.cz/studuji (STUDUJI)
https://zf.mendelu.cz/zadosti (Žádosti)
https://is.mendelu.cz/auth/dok_server/slozka.pl?ds=1;id=25122 (Aktuality pro studenty)
https://zf.mendelu.cz/31024-harmonogram-akademickeho-roku (Harmonogram)
http://zf.mendelu.cz/
http://zf.mendelu.cz/28999-faq (Nejčastější dotazy)

S pozdravem
Renata Svobodová - studijní oddělení ZF

