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Imatrikulace studentů 1. ročníku bakalářských studijních programů 

 

Slavnostní imatrikulace studentů 1. ročníku akademického roku 2018/19 se koná  

v pátek 14. září 2018 v Aule profesora Braunera, Technická 12, 616 00  Brno v pořadí: 

 

 8:30 hodin studijní programy BPC(BKC)-AMT, EKT, MET, SEE, TLI - písmeno A  - L 

 

 9:40 hodin studijní programy BPC(BKC)-AMT, EKT, MET, SEE, TLI- písmeno M – Ž 

 

11:00 hodin studijní program BTBIO-A  

+ studijní program AJEI-H  

+ studijní program AUDIO-J  

+ studijní program IBEP-T  

 

Všichni studenti 1. ročníku se dostaví k imatrikulaci ve společenském oděvu 30 minut před jejím 

zahájením.  

 

Studenti studijního programu BTBIO-A, AJEI-H, IBEP-T a AUDIO-J se musí povinně zúčastnit 

poučení a seznámení s bezpečnostními předpisy 14. 9. 2018  Podrobnosti včetně náhradního 

termínu poučení a přezkoušení jsou stanoveny vyhláškou UTEE: 

http://www.utee.feec.vutbr.cz/cs/vyuka/elektrotechnicka-kvalifikace/ . Studenti studijních programů 

BPC(BKC)- AMT, EKT, MET, SEE, TLI se zúčastní poučení v rámci předmětu Elektrotechnika 1. 

 

Ihned po imatrikulaci bude následovat v posluchárně SF2.162, Technická 12, schůzka studentů 

prezenční formy bakalářského studijního programu se studijní proděkankou, s vedoucím Oddělení 

správy informačních systémů a zástupci studentské komory akademického senátu fakulty. 

Studentům budou sděleny veškeré informace důležité pro studium.  

 

Studenti BTBIO-A se zúčastní setkání se zástupcem LF MUNI ve čtvrtek 13. 9. 2018 a to 

v kampusu LF MU, Kamenice 5, Brno-Bohunice. Zde bude v posluchárně A11/228  

od 10:00 do cca 12:00 probíhat focení studentů (za účelem vystavení studijního průkazu na LF 

MU), a následně ve 12:30 v  A11/334 proběhne informační schůzka se zástupci LF MU. 

 

Informační schůzka studentů AUDIO-J se zástupci JAMU se uskuteční dne 17. 9. 2018  

od 8:00 do 9:00 v učebně SD2.94, Technická 12. 

 

Další informace najdete v  Harmonogramech pro studenty prvního ročníku  

na http://www.feec.vutbr.cz/studium/vyhl_stud.php.cz  

 

 

V Brně dne 3. 9. 2018 

                                                                            prof. Ing. Jarmila  Dědková,  CSc.. 

                                                                                   proděkanka pro studium 
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