Informace o zápisu studentů doktorského studijního programu do 1. ročníku
Zápis do 1. ročníku:
Doktorandi se zapisují elektronicky v informačním systému Apollo.
Pokyny k zápisu doktorandů v informačním systému jsou zveřejněny na www stránkách
fakulty (Pro studenty – Studijní předpisy a vnitřní normy – Dokumenty k doktorskému studiu
– Pokyny k elektronickému zápisu)
Pro studenty, kteří jsou letošními absolventy FEKT VUT, bude platit pro vstup
do informačního systému heslo + login, které jim bylo přiděleno jako studentům
magisterského studijního programu.
Ostatní studenti budou mít uvedeno počáteční heslo v rozhodnutí o přijetí.
V případě problémů s přihlášením se do IS kontaktujte e-mailem Ing. Stanislava Valoucha –
metodika IS: valouch@feec.vutbr.cz
Průkaz studenta
Studentům, kteří jsou letošními absolventy FEKT VUT, zůstanou stávající průkazy
a dostanou pouze validační známku.
Ostatní studenti si musí průkaz objednat:
- do 1. 8. 2019 – průkaz ISIC za zvýhodněnou cenu 230,00 Kč
- do 9. 8. 2019 - standardní průkaz studenta (za ten se neplatí)
Po získání přístupu do informačního systému a po přihlášení najdete v levém menu odkaz
"Průkaz VUT", kde si objednáte příslušný průkaz.
Studentský manuál na průkazy, kde jsou mj. požadavky na fotografie, najdete zde:
https://www.vutbr.cz/cvis/pro-uzivatele/pokyny-a-pravidla-f20933/studentsky-manual-naprukazy-vut-d46775
Ubytování na kolejích
Podrobné informace naleznete na: http://www.kam.vutbr.cz/
Zápis
Studenti budou zapsáni do studia v doktorském studijním programu k 1. 9. 2019.
Zápis studenta je podmíněn jeho písemným souhlasem. Vyplněný přiložený formulář na
poslední straně tohoto dokumentu (Souhlas se zápisem do doktorského studijního programu)
pošlete nejpozději do 15. 7. 2019 na vědecké oddělení FEKT. Podpisem na formuláři se
student zavazuje, že se zapíše do doktorského studia.
Studenti prezenční formy studia si zkontrolují, zda mají nastavený účet pro výplatu stipendia.
Ti, kteří si ve Studisu změní číslo účtu, nebo si nastaví nový účet, dodají na vědecké oddělení
do 25. 8. 2019 Žádost o nastavení účtu.
Údaje k zápisu musí být doplněny a potvrzeny v informačním systému doktorandem
a školitelem nejpozději do 30. 9. 2019.
Úloha pro doplnění údajů k zápisu bude otevřena od 1. září do 30. září 2019.
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Nejpozději do 20. 10. 2019 doktorandi osobně přinesou na vědecké oddělení děkanátu pí.
Janě Noskové


vytištěný individuální studijní plán podepsaný doktorandem, jeho školitelem,
vedoucím pracoviště (vedoucí ústavu) a předsedou oborové rady. Podpis děkana
zajistí vědecké oddělení.

Pokud budou doktorandi požadovat potvrzení o studiu, toto si mohou vyzvednout na
vědeckém oddělení, až provedou zápis v informačním systému a dodají vytištěný
a podepsaný individuální studijní plán.
Souhlas se zápisem pošlete poštou (nenoste osobně) na adresu:
FEKT VUT
Vědecké oddělení – pí. Jana Nosková
Technická 10
616 00 Brno

Termíny nástupu na ústavy:
2. 9. 2019 v 9:00 hod.
UAMT (Ústav automatizace a měřicí techniky)
UBMI (Ústav biomedicínského inženýrství)
UEEN (Ústav elektroenergetiky)
UETE (Ústav elektrotechnologie)
UFYZ (Ústav fyziky)
UMEL (Ústav mikroelektroniky)
UREL (Ústav radioelektroniky)
UTEE (Ústav teoretické a experimentální elektrotechniky
UTKO (Ústav telekomunikací)
UVEE (Ústav výkonové elektrotechniky a elektroniky)
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Vypište čitelně – hůlkovým písmem!

Souhlas se zápisem do doktorského studijního programu
pro akademický rok 2018/19
Obor studia:

Jméno a příjmení:

Datum narození:

Prohlašuji, že se zapíši v akademickém roce 2018/19 ke studiu v doktorském studijním
programu na Fakultě elektrotechniky a komunikačních technologií VUT v Brně.

Datum:

Podpis:
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