KONTROLA STUDIA A ZÁPIS DO AKADEMICKÉHO ROKU 2022/2023
PRO BAKALÁŘSKÉ STUDIUM
KONTROLA STUDIA za akademický rok 2021/2022 proběhne elektronicky ke dni 7.7.2022.
Po kontrole studia bude student vyzván e-mailem k verifikaci výsledku kontroly studia.
Verifikaci údajů, v období 7.7.2022 – 12.7.2022, musí provést všichni studenti – i ti, kteří nevyhověli
kontrole studia.
Nepotvrzení výsledku kontroly studia (verifikace) může vést až k ukončení studia.
PODMÍNKY PRO POKRAČOVÁNÍ VE STUDIU:
Pro postup do 2. ročníku = min. 40 kreditů za vykonané předměty 1. roč.
Pro postup do 3. ročníku = min. 40 kreditů za vykonané předměty 2. roč. + splněny všechny povinnosti 1. roč.

Aby student kontrole studia vyhověl, tzn. splňuje podmínky pro postup do dalšího ročníku, ale zbývají
mu nevykonané předměty na třetí zápis, doručí nejpozději do 4.7.2022 na studijní oddělení FEI
žádost o třetí zápis maximálně dvou předmětů (formuláře viz https://www.fei.vsb.cz/cs/studium/informacepokyny/
Student, který splní podmínky pro postup – kontrole studia vyhoví, verifikuje osobní údaje a zápis do
vyššího ročníku.
Student, který nesplní podmínky pro postup – kontrole studia nevyhoví.
Při verifikaci výsledku kontroly se studentovi nabídne možnost podání si elektronické žádosti o
opakování ročníku v IS EDISON.
Jestliže se studentovi možnost podání elektronické žádosti o opakování ročníku v IS EDISON nenabídne,
znamená to, že nesplnil podmínky pro opakování ročníku (např. momentálně je již zapsán
v opakovaném ročníku – ročník lze opakovat pouze 1x, nebo má více jak dva nevykonané předměty
zapsané již podruhé), bude s ním zahájeno ukončování studia.
Nevykonané předměty IS EDISON dnem zápisu automaticky překlopí do nového AR 2022/2023
Student, který nesplní podmínky pro postup do vyššího či opakovaného ročníku, se dostaví na studijní
odd. k ukončení studia.
ZÁPIS DO ŘÁDNÉHO NEBO OPAKOVANÉHO ROČNÍKU
pro akademický rok 2022/2023 proběhne elektronicky k 19.7.2022.
Po zápisu do nového ak. roku si zkontrolujte svůj aktuální OSP a v případě jakýchkoliv dotazů
nebo nesrovnalostí kontaktujte katedru svého oboru/programu, nejpozději však do 3.10.2022.
POTVRZENÍ O STUDIU
pro zaměstnavatele, sociální odbor, na slevu jízdného apod. lze pak vyřídit osobně na studijním oddělení
fakulty po elektronickém zápisu do řádného nebo opakovaného ročníku AR 2022/2023.
Student si může stáhnout elektronické potvrzení o studiu ve svém studentském portále v sekci STUDIUM
(maximálně 5 potvrzení za akademický rok).
ŽÁDOSTI O UBYTOVACÍ A SOCIÁLNÍ STIPENDIUM
Ve Stipendijním řádu se v souvislosti s podáváním žádostí o ubytovací a sociální stipendium očekávají
změny. Předpoklad platnosti od září 2022.
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