
Kombinovaná forma studia na FEI 

Kombinovaná forma studia (KFS) je kombinací distančního a prezenčního studia, která se skládá z 

řízené prezenční části studia a ze samostudia. Výuka tohoto typu studia probíhá v blocích, tzv. 

tutoriálech, a to typicky jednou za čtrnáct dní v pátek (včetně dopoledne) a v sobotu. Harmonogram 

tutoriálů pro oba semestry akademického roku (AR) jsou zveřejněny na webových stránkách fakulty 

https://www.fei.vsb.cz/cs/studium/harmonogramy-a-rozvrhy/tutorialy-kombinovane-studium/.  

KFS je náročnější na domácí přípravu a vyžaduje výrazný podíl samostatné práce studenta. Během 

prezenční části výuky jsou totiž probrány pouze některé partie látky daného předmětu. Počet 

předmětů, resp. kreditů, které musí studenti KFS absolvovat, resp. získat, je upraven studijním plánem 

daného studijního programu a je stejný jako u prezenční formy studia (PFS), viz 

https://www.fei.vsb.cz/cs/studium/studijni-programy/   Proto jsou i nároky na znalosti studentů stejné 

v obou formách studia. Studium se řídí Studijním a zkušebním řádem (SaZŘ) viz 

https://dokumenty.vsb.cz/docs/files/cs/df844ace-c0bc-45eb-a7cb-36078d13bbdb. 

Pro každý předmět je studentům přidělen učitel – tutor. Ten je učitelem i průvodcem předmětu, 

přednáší, přiděluje úkoly a hodnotí je. Dále se studenty konzultuje, čemu studenti sami neporozumí a 

mohou se na něj obracet s dotazy o studované látce. Svou případnou nepřítomnost na některém z 

tutoriálů studenti také řeší právě s tutorem.  

S případnými dalšími dotazy, které se netýkají obsahu studia v jednotlivých předmětech, se studenti 

mohou obracet jednak na studijní oddělení FEI, viz https://www.fei.vsb.cz/cs/katedry-a-

pracoviste/studijni-oddeleni/ nebo na zodpovědnou osoby pro jednotlivé programy, na tzv. tajemníka 

katedry, viz https://www.fei.vsb.cz/cs/studium/studijni-programy/oborove-katedry/. 

Pro samostudium všech předmětů obdržíte studijní materiály a / nebo seznam doporučených 

studijních materiálů. Katedry pro mnoho předmětů připravily specifické učebnice „pro samouky“. Za 

informace o umístění studijních materiálů a pokynů ke studiu v předmětu je zodpovědný příslušný 

tutor. Některé studijní programy připravují tzv. Průvodce studiem pro KFS s podrobnějšími 

informacemi o studiu jednotlivých předmětů (kontaktní údaje, podmínky absolvování předmětu, 

seznam studijních materiálů apod.). Tyto Průvodce studiem lze spolu s rozvrhem pro daný AR nalézt 

zde https://www.fei.vsb.cz/cs/studium/harmonogramy-a-rozvrhy/tutorialy-kombinovane-studium/, 

informace se aktualizují pro každý AR v průběhu měsíce září.  

Úvodní povinný tutoriál v AR 2022/2023, ve kterém proběhne výuka předmětu Bezpečnost 

v elektrotechnice, se koná dne 16.9.2022. Výuka proběhne online od 9:00 do 11:30 a po pauze bude 

pokračovat od 14:15 do 17:30. Termín je společný pro studenty všech programů v bc. a nmgr. stupni 

studia.  

Pro studenty kombinované formy studia je většina práv i povinností stejných, jako pro studenty 

prezenční formy studia. Poněvadž i student kombinované formy studia je řádným studentem ve smyslu 

vysokoškolského zákona, nemusí platit zdravotní pojištění (zdravotní pojištění hradí stát za všechny 

řádné studenty před dovršením věku 26 let). Také se lze stravovat v Menze za ceny s příspěvkem na 

stravování. Studenti v KFS však nemohou na rozdíl od studentů v PFS získat například prospěchové 

nebo ubytovací stipendium. 

Povinností každého studenta je zúčastnit se zápisu předmětů pro zimní semestr (ZS) i letní semestr (LS) 

do svého osobního studijního plánu (OSP) pro následující AR (tj. 2023/2024). Tvorba OSP bude probíhat 

od 3.  do 16. dubna 2023 (viz harmonogram https://www.fei.vsb.cz/cs/studium/harmonogramy-a-

rozvrhy/?academicYear=2022). 
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