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POKYN DĚKANA č. 11/2022
ZÁPISY DO BAKALÁŘSKÝCH A NAVAZUJÍCÍCH MAGISTERSKÝCH
STUDIJNÍCH PROGRAMŮ PRO AKADEMICKÝ ROK 2022–23 NA FAST VUT

(1)

(2)

Článek 1
Zápisy s osobní účastí
Uchazeči přijatí ke studiu do 1. ročníku, kteří absolvovali či absolvují v roce 2022
přijímací řízení:
- do bakalářských studijních programů (dále jen „BSP“),
- do navazujících magisterských studijních programů (dále jen „NSP“),
jsou povinni podle čl. 29 Statutu Vysokého učení technického v Brně se dostavit
k zápisům s osobní účastí osobně (popř. se mohou nechat zastoupit zplnomocněnou
osobou na základě písemné plné moci s úředně ověřeným podpisem uchazeče)
v termínu stanoveném v tabulce uvedené v odst. 2.
Termíny zápisů s osobní účastí jsou uvedeny v tabulce níže.
Den

Zápis
pro

Čtvrtek
7. 7. 2022
Pátek
8. 7. 2022
Pondělí
11. 7. 2022
Úterý
12. 7. 2022

Nově
přijatí
Nově
přijatí
Nově
přijatí
Nově
přijatí

Pondělí
22. 8. 2022

Nově
přijatí

Úterý
23. 8. 2022

Nově
přijatí

Studijní program (obor)
Bakalářské studijní programy v prezenční
formě studia
Bakalářské studijní programy v prezenční
a kombinované formě studia
Navazující magisterské studijní programy
v prezenční formě studia
Navazující magisterské studijní programy
v prezenční formě studia
Bakalářské studijní programy v prezenční
a kombinované formě studia
2. kolo přijímacího řízení do BSP
NSP v prezenční formě studia
2. kolo přijímacího řízení do NSP

Počáteční
písmena Hodina
Místnost
příjmení
Zápisy se uskuteční podle
harmonogramu v příloze č. 1
Zápisy se uskuteční podle
harmonogramu v příloze č. 1
Zápisy se uskuteční podle
harmonogramu v příloze č. 2
Zápisy se uskuteční podle
harmonogramu v příloze č. 2
Zápisy se uskuteční podle
harmonogramu v příloze č. 3

A–Ž

Středa Opětovně
BSP a NSP
24. 8. 2022 přijatí
Všechny studijní programy, obory

A–K
L–P

Čtvrtek Opětovně
BSP a NSP
25. 8. 2022 přijatí
Všechny studijní programy, obory

R–Ž
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Na STO –
9.00–12.00 podle stud.
programů
Na STO –
9.00–12.00 podle stud.
13.00–15.00 programů
Na STO –
9.00–12.00 podle stud.
programů

Zápisy do bakalářských a navazujících magisterských studijních programů pro akademický rok 2022–23 na FAST VUT

(3)

(4)

(1)

(2)

Zápisy studentů BSP budou probíhat v budově A Fakulty stavební VUT, Veveří 95.
Místnosti, v nichž se budou konat zápisy, budou také uvedeny ve vestibulu budovy A
ve dnech konání zápisů.
Student může do dvou týdnů po zahájení výuky v semestru podle Směrnice děkana
č. 6/2017 požádat na Studijním oddělení (dále jen „STO“) o změnu zapsaných předmětů
(zrušit zápis předmětu nebo zapsat nový).
Student, který vyjíždí nebo již vyjel v rámci svého studijního pobytu do zahraničí, může
písemně požádat na STO o změnu zapsaných předmětů do šesti týdnů po zahájení
výuky v semestru (viz Směrnice děkana č. 6/2017).
Student v kombinované formě studia může v průběhu zimního semestru (nejpozději
v den posledních konzultací v zimním semestru) prvního roku studia prvního ročníku
požádat o zrušení některých zapsaných předmětů prvního ročníku tak, aby celkové
kreditové hodnocení zbývajících zapsaných předmětů nekleslo pod 30 kreditů
(viz Směrnice děkana č. 6/2017).
Článek 2
Elektronické zápisy
Zápisy stávajících studentů do všech ročníků studia všech BSP a NSP proběhnou pouze
elektronickou formou, bez osobní účasti studenta, v návaznosti na Směrnici děkana
č. 6/2017.
V souvislosti s přechodem FAST na centrální IS VUT bude zápis studentů a registrace
rozvrhu probíhat v prostředí STUDIS
https://www.vut.cz/studis/student.phtml?sn=zapis

Aplikace umožňující elektronický zápis bude v IS VUT zpřístupněna:
- uchazečům, kteří se zúčastnili přijímacího řízení ke studiu do akad. roku 2022–23
od 7. července 2022,
- pro stávající studenty od 14. července 2022.
Od těchto dat je možné elektronické zápisy provádět.
(3) Manuál pro postup kontroly a úpravy individuálního plánu v IS VUT bude zveřejněn
v Aktualitách na webových stránkách FAST (taktéž je zveřejněn ve studentském
fakultním intranetu).
(4) Případné nejasnosti či komplikace může student vyřešit s příslušnou referentkou STO
telefonicky, emailovou nebo poštovní korespondencí.
(5) Případná elektronická korespondence mezi studentem a fakultou musí být vedena
pouze z elektronické adresy přidělené fakultou, na korespondenci z jiných
elektronických adres nebude brán zřetel.
(6) Žádosti o elektronický zápis budou přijímány do termínu 31. července 2022 včetně.
(7) Se studentem, který nepotvrdí svůj elektronický zápis včas podle odst. 6 tohoto
článku, bude zahájeno řízení o ukončení studia.
(8) Student může do dvou týdnů po zahájení výuky v semestru podle Směrnice děkana
č. 6/2017 požádat na STO o změnu zapsaných předmětů (zrušit zápis předmětu nebo
zapsat nový).
Student, který vyjíždí nebo již vyjel v rámci svého studijního pobytu do zahraničí, může
písemně požádat na STO o změnu zapsaných předmětů do šesti týdnů po zahájení
výuky v semestru (viz Směrnice děkana č. 6/2017).
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Zápisy do bakalářských a navazujících magisterských studijních programů pro akademický rok 2022–23 na FAST VUT

(9)

S ohledem na nové akreditace, zápis do 1., 2. a 3. ročníků je povolen pouze do nově
akreditovaných studijních programů. Student se tedy může zapsat do 4. ročníku
původního programu. Může požádat o převod do nově akreditovaného programu
a o uznání již vykonaných povinností, ale vždy pouze do 1., 2. a 3. ročníků nově
akreditovaných bakalářských a navazujících magisterských studijních programů.
(10) Výše uvedené informace se mohou měnit dle aktuální zdravotní situace v ČR.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

prof. Ing. Rostislav Drochytka, CSc., MBA, dr. h. c.
děkan Fakulty stavební VUT
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Příloha č. 1 k Pokynu děkana č. 11/2022

PŘÍLOHA č. 1

ZÁPISY DO 1. ROČNÍKŮ
BAKALÁŘSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMŮ S OSOBNÍ ÚČASTÍ
Studijní program

Počáteční
písmena
příjmení

Hodina

Místnost

Nově
přijatí

BSP Stavební inženýrství
v prezenční formě studia

A–J

08.30 – 11.30

A321

Nově
přijatí

BSP Stavební inženýrství
v prezenční formě studia

K–Q

08.30 – 11.30

A208

A–Ž

14.00 – 15.00

A329

A–Ž

08.30 – 11.30

A–Ž

08.30 – 11.30

Den

Zápis
pro

Čtvrtek
7. 7. 2022

Čtvrtek
7. 7. 2022

Čtvrtek
7. 7. 2022

BSP Stavební inženýrství
v prezenční formě studia
Nově s výukou předmětů v anglickém
přijatí
jazyce
(po vykonání rozřazovacího testu
z AJ, konaného v 10.00 hod.)
BSP Architektura
pozemních staveb
Nově
přijatí
BSP Městské inženýrství

Čtvrtek
7. 7. 2022

Nově
přijatí

BSP Geodézie
a kartografie

A–Ž

12.00 – 14.00

A329

Pátek
8. 7. 2022

Nově
přijatí

BSP Stavební inženýrství
v prezenční formě studia

R–Š

08.30 – 11.30

A208

Pátek
8. 7. 2022

Nově
přijatí

BSP Stavební inženýrství
v prezenční formě studia

T–Ž

08.30 – 11.30

A321

Pátek
8. 7. 2022

Nově
přijatí

BSP Environmentálně vyspělé
budovy

A–Ž

08.30 – 11.30

A329

Pátek
8. 7. 2022

Nově
přijatí

BSP Stavební inženýrství
v kombinované formě studia

A–Ž

12.00 – 14.00

A321

Čtvrtek
7. 7. 2022
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Příloha č. 2 k Pokynu děkana č. 11/2022

PŘÍLOHA č. 2

ZÁPISY DO 1. ROČNÍKŮ NAVAZUJÍCÍCH MAGISTERSKÝCH STUDIJNÍCH
PROGRAMŮ S OSOBNÍ ÚČASTÍ
(1)

Den

Zápisy ke studiu do navazujících magisterských studijních programů budou probíhat
v místnostech Fakulty stavební VUT na Veveří 95 ve dnech:
- 11. 7. 2022 (pondělí),
- 12. 7. 2022 (úterý).
Zápis pro

Studijní program

NSP v prezenční formě studia:
Stavební inženýrství – pozemní
stavby
Stavební inženýrství – Konstrukce
a dopravní stavby
Stavební inženýrství – Management
Pondělí
Nově přijatí
stavebnictví
11. 7. 2022
Architektura a rozvoj sídel
Městské inženýrství
NSP v kombinované formě studia:
Stavební inženýrství – pozemní
stavby
NSP v prezenční formě studia:
Stavební inženýrství – stavební
materiály a technologie
Stavební inženýrství – vodní hospod.
Úterý
Nově přijatí
a vodní stavby
12. 7. 2022
Stavební inženýrství – realizace
staveb
Geodézie a kartografie
Environmentálně vyspělé budovy
Úterý
NSP
Nově přijatí
23. 8. 2022
Všechny studijní programy

(2)
(3)

(4)

Poč.
písmena
příjmení

Hodina

Místnost

A–L
M–Ž
A–Ž

9.00–11.30
12.30–15.00
9.00–11.30

A216

A–Ž

12.30–15.00

A216

A–Ž
A–Ž

9.00–11.30
12.30–15.00

A218
A218

A–M
N–Ž

9.00–11.30
12.30–15.00

A220

A216

A–Ž

9.00–11.30

A216

A–Ž

12.30–15.00

A216

A–Ž

9.00–11.30

A216

A–Ž
A–Ž

9.00–11.30
12.30–15.00

A–Ž

9.00–12.00

A216
A216
Na STO –
podle stud.
programů

Uchazeči do navazujících magisterských studijních programů se zapisují v kancelářích
Studijního oddělení FAST u příslušných referentek dle studijních programů (viz odst. 1).
Dnem řádného ukončení studia je den, kdy byla vykonána státní závěrečná zkouška
nebo její poslední část podle (§ 55 odst. 1 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách
a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších
předpisů). Tedy dnem řádného ukončení studia není předání diplomu.
Zápisy – před vlastním zápisem s osobní účastí si každý uchazeč v centrálním IS VUT
zkontroluje a upraví individuální plán a potvrdí elektronický zápis. Tento úkon bude
umožněn ode dne 7. července 2022.
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Příloha č. 3 k Pokynu děkana č. 11/2022

PŘÍLOHA č. 3

ZÁPISY DO 1. ROČNÍKŮ
BAKALÁŘSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMŮ S OSOBNÍ ÚČASTÍ
Den

Zápis
pro

Studijní program
BSP Architektura
pozemních staveb

Počáteční
písmena
příjmení
A–Ž

08.30 – 11.30

Hodina

Pondělí
22. 8. 2022

Nově
přijatí

BSP Městské inženýrství

A–Ž

08.30 – 11.30

Pondělí
22. 8. 2022

Nově
přijatí

BSP Stavební inženýrství
v prezenční formě studia

A–Š

08.30 – 11.30

T–Ž

08.30 – 11.30

Pondělí
22. 8. 2022

Nově
přijatí

Pondělí
22. 8. 2022

Nově
přijatí

Pondělí
22. 8. 2022

Nově
přijatí

Místnost

A329

BSP Stavební inženýrství
v prezenční formě studia

A208

A321
BSP Environmentálně vyspělé
budovy

A–Ž

08.30 – 11.30

BSP Geodézie
a kartografie

A–Ž

12.00 – 14.00

A208

BSP Stavební inženýrství
v kombinované formě studia

A–Ž

12.00 – 14.00

A321
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