
  AR 2021/2022 
 

Důležité informace pro studenty bakalářského a navazujícího magisterského studia 

Informace pro nově nastupující studenty 

Informační systém EdISoN a školní e-mail: EdISoN je informační systém univerzity (dále jen IS), kde je vedena studijní agenda. 

Přístup do IS je možný po zadání loginu a hesla na webu https://edison.vsb.cz. Ihned po přihlášení do IS verifikujte své osobní údaje a 

potvrďte zápis do studia. K e-mailové schránce je možné přistupovat prostřednictvím http://posta.vsb.cz/. Studenti jsou povinni 

komunikovat s pracovníky univerzity z přiděleného školního e-mailového účtu, vždy uvádět celé své jméno a login, a denně 

číst školní e-mail, prostřednictvím kterého budou sdělovány důležité informace a upozornění. V IS nelze zaměnit školní e-mail 

za jiný, je ale možné nastavit si přeposílání na soukromý e-mail na https://edison.sso.vsb.cz/wps/myportal/uzivatel. Při potížích 

s přihlašováním kontaktujte pověřené osoby fakulty: místnost EA154, e-mail lubos.kocifaj@vsb.cz, libor.balhar@vsb.cz. 

Výuka v anglickém jazyce: Studenti v prezenční formě se mohou po dohodě přihlásit do výuky vybraných předmětů v anglickém 

jazyce (přednášky, cvičení i zkoušky). Nabízeny jsou především předměty, které jsou vyučovány pro zahraniční studenty 

https://www.vsb.cz/en/study/exchange-students/erasmus-plus/courses/fei/. Na výuce je nutné se předem dohodnout přímo  

na oborové katedře nejpozději do konce srpna. 

Tělesná výchova (A, B) pro studenty v prezenční formě bakalářského studia: Zápis do těchto předmětů probíhá v prvním 

týdnu zimního a letního semestru. Nabídku Katedry tělesné výchovy a sportu najdete na http://ktvs.vsb.cz/. KTVS dále nabízí všem 

studentům možnost absolvování volitelného předmětu TV a účast na jednotýdenních zimních a letních výcvikových kurzech. 

Společenská věda pro studenty bakalářského studia: V průběhu studia musí student absolvovat dva společensko-vědní předměty, 

z nich jeden je obvykle povinný a druhý předmět jako povinně volitelný. Nabídka předmětů je uvedena ve studijním plánu. 

Imatrikulace: Slavnostní zahájení akademického roku pro 1. ročník bakalářského studia se koná dne 5. 10. 2021 v 8:00 na NA1.  

Bezpečnost v elektrotechnice (BvE): Termíny školení naleznete na https://www.fei.vsb.cz/cs/studium/harmonogramy-a-rozvrhy/. 

Termíny zkoušek z předmětu BvE budou vypsány v IS. Bez vykonané zkoušky není možná účast studentů na laboratorní výuce.  

Informace pro všechny studenty 

Rozvrhy: Informace jsou umístěny na webu https://www.fei.vsb.cz/cs/studium/harmonogramy-a-rozvrhy/. Studenti kombinované 

formy studia mají rozvrh pevně daný. Studenti prezenční formy studia si rozvrh tvoří sami v IS po jeho zveřejnění  

na http://rozvrh.vsb.cz. Rozvrh na zimní semestr (ZS) bude zveřejněn týden před začátkem výuky v ZS a následně bude studentům 

umožněn zápis na jednotlivé předměty (přednášky a cvičení). Přesný termín volby rozvrhu naleznete v IS v menu Rozvrh. Do rozvrhu 

je možné si navolit pouze ty předměty, které jsou v Osobním studijním plánu studenta (dále jen OSP) ve stavu ZAPSÁN. 

Kontrola zapsaných předmětů v OSP v IS: Student je povinen předměty kontrolovat v IS a případné nesrovnalosti řešit na oborové 

katedře: https://www.fei.vsb.cz/cs/studium/studijni-obory/oborove-katedry/. Změna předmětů je možná pouze z rozvrhových 

důvodů a provádí se jen v prvních 14 dnech zimního (ZS) a letního semestru (LS). Během semestru již nelze provádět žádné 

změny v OSP! V letním semestru také nelze provádět změny v OSP za zimní semestr. 

Uznání zápočtů (u předmětů zakončených zkouškou) – udělený zápočet se automaticky převede do další akademického roku (AR). 

V případě, že si student chce zlepšit bodové hodnocení zápočtu, zapíše si předmět do rozvrhu, nahlásí tuto skutečnost v prvních 14 

dnech semestru svému vyučujícímu a požádá jej o smazání zápočtu z minulého AR. 

Zápočty a zkoušky 

U zkoušky je student povinen předložit doklad s fotografií (ISIC, OP apod.). Nesmí používat mobilní telefon a podobná zařízení bez 

předchozího souhlasu zkoušejícího. Veškeré podvody u zkoušky řeší disciplinární komise a student může být ze studia vyloučen. 

Zápočty a klasifikované zápočty se udělují nejpozději v posledním výukovém (tzv. zápočtovém) týdnu semestru, tzn. nejpozději 

v tomto týdnu studenti odevzdávají požadované úkoly (není-li vyučujícím stanoveno jinak). Pokud se student přihlásí k předtermínu 

zkoušky, je mu zkouška zapsána až po udělení zápočtu.  

Při přihlášení na druhý/třetí termín zkoušky se studentovi vždy zapisují nově dosažené výsledky zkoušky. Pokud se student na termín 

bez omluvy nedostaví nebo se z termínu nejpozději 24 hodin před jeho začátkem neodhlásí, pak je mu zapsán výsledek zkoušky 

Nevyhověl. V rámci zkouškového období má student možnost absolvovat jeden řádný a dva opravné termíny zkoušky (ale pokud 

student jde na řádný termín až na konci zkouškového období, nemůže očekávat vypsání ještě dvou opravných termínů!). Výsledky je 

vyučující povinen zadat do IS do 5 dnů. Jakékoli nesrovnalosti (počet bodů, nezapsání zkoušky) řešte přímo s vyučujícím, v případě 

nevyřešení se obraťte na proděkana pro studium. Student může požádat na studijním oddělení o potvrzený výpis zkoušek z IS. 

Zápis předmětů do dalšího ročníku v IS pro následující AR: Povinností studenta je zúčastnit se v termínu 4. – 17. 4. 2022 

zápisu předmětů (ZS i LS) pro další AR. Studenti si zapisují pouze povinně volitelné a volitelné předměty (tyto předměty mohou 

mít limitovanou kapacitu) tak, aby za AR získali nejméně 60 kreditů (max. však 70) ze všech zapsaných předmětů. Povinné 

předměty se zapisují automaticky. Všechny předměty se zápisem do OSP stávají závaznými a musí být vykonány. Předměty, 

které nebudou úspěšně vykonány v daném AR, se po zápise automaticky převedou do nového AR. V případě opakování ročníku si 

studenti na oborové katedře nejpozději v prvních 14 dnech ZS doplní svůj OSP. Celkem za bakalářské studium musí student získat 

180 kreditů a za magisterské studium 120 kreditů. V případě nevykonání všech předmětů zapsaných do OSP nebude student 

připuštěn ke státní závěrečné zkoušce (dále jen SZZ), a to ani v případě dostatečného počtu kreditů. 
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Kontrola studia pro 1. ročník bakalářského studia po 1. semestru je stanovena na 7. 2. 2022. Pro postup do letního semestru 

musí student v prezenční formě studia dosáhnout minimálně 15 kreditů a student v kombinované formě minimálně 5 kreditů. 

Kontrola studia na konci ročníku a verifikace výsledků: Termín kontroly na konci stávajícího ročníku je stanoven  

na 7. 7. 2022. Kredity pro kontrolu studia se počítají pouze z předmětů ve stavu VYKONÁN. Pro postup do vyššího ročníku je 

nutné získat nejméně 40 kreditů za předměty stávajícího ročníku (upozornění: pro postup do 3. ročníku bc. studia musí mít 

student splněny všechny povinnosti 1. ročníku a získat 40 kreditů za předměty z 2. ročníku), a to nejpozději do 4. 7. 2022. Potvrdit 

osobní údaje po provedení kontroly studia musí všichni studenti nejpozději do 12. 7. 2022. 

Aby student kontrole studia vyhověl i v případě, že mu zbývají nevykonané předměty na třetí zápis, doručí do termínu kontroly studia 

na studijní oddělení žádost o třetí zápis maximálně 2 předmětů. 

Po kontrole studia obdrží student e-mail s možností dvou variant: 

A) kontrole jste vyhověl = potvrdíte osobní údaje a zápis do vyššího ročníku, NEBO 

B) kontrole jste nevyhověl = potvrdíte osobní údaje a zvolíte elektronickou žádost o opakování ročníku. 

Jestliže se studentovi možnost podání elektronické žádosti o opakování ročníku nenabídne, znamená to, že nesplnil podmínky pro 

opakování (např. momentálně je již zapsán v opakovaném ročníku – ročník lze opakovat pouze 1x, nebo má některé předměty 

zapsané již podruhé).  

V tomto případě je se studentem zahájeno ukončování studia – studentovi bude zaslán doporučený dopis „Rozhodnutí o ukončení 

studia“. Jakmile student dopis obdrží, může se proti tomuto rozhodnutí písemně odvolat, tzn. doručit na studijní oddělení Odvolání 

proti ukončení studia ve smyslu opakování ročníku nebo třetí zápis předmětů (vyjmenovat) apod.  

Elektronický zápis do vyššího nebo opakovaného ročníku: proběhne k 19. 7. 2022 nového AR. Podmínkou elektronického zápisu 

do vyššího nebo opakovaného ročníku je verifikace údajů v IS Edison.  

Bakalářská práce (BP) /diplomová práce (DP): Se závěrečnou prací jsou spojeny 2-3 povinné předměty, nasazení těchto předmětů 

naleznete ve studijním plánu. Předměty jsou ukončeny zápočty, které uděluje vedoucí práce, popřípadě pověřená osoba na katedře.  

U některých programů/oborů probíhá výuka konzultační formou (nejsou v rozvrhu).  

Témata BP/DP jsou pro daný program/obor vypsána v IS (pro bc. studium ve 2. ročníku, pro mgr. studium v 1. ročníku) a student si 

jej musí zvolit v předposledním ročníku do konce května, v případě mgr. oborů MOT, TKT a VAM již do konce února. 

Alternativou k BP je možnost absolvování odborné praxe (v tomto případě volba tématu v IS neprobíhá). Více informací  

na  https://www.fei.vsb.cz/cs/studium/odborne-praxe-studentu/. 

Finální zadání BP/DP (stav „Zadaná“) budou mít studenti posledního ročníku zveřejněné v IS EDISON do konce listopadu. 

Závěrečná práce (včetně BP formou odborné praxe), musí být vložena do IS nejpozději do termínu daného harmonogramem 

fakulty (obvykle konec dubna). Pokyny k závěrečné práci naleznete na: https://www.fei.vsb.cz/cs/studium/informace-pokyny/. 

Studenti, kteří neodevzdají závěrečnou práci v řádném termínu, ji odevzdají až v opakovaném ročníku podle harmonogramu 

následujícího AR.  

Závěrečná kontrola studia (týká se 3. ročníků bakalářského studia, 2. ročníků magisterského studia) je stanovena na čtvrtek 

12. 5. 2022. Pokud student do tohoto data nesplní podmínky pro závěrečnou kontrolu studia, dostaví se nejpozději k tomuto 

datu na studijní oddělení k podání „Žádosti o prodloužení zkouškového období“ (SZZ lze vykonat až v následujícím AR) nebo 

k ukončení studia. 

Přihlášení ke státní závěrečné zkoušce (dále jen SZZ): SZZ probíhají pouze v květnu/červnu (řádný termín) – viz časový 

harmonogram https://www.fei.vsb.cz/cs/studium/harmonogramy-a-rozvrhy/. Studenti se k SZZ musí přihlásit prostřednictvím IS 

v termínu dle harmonogramu (nejpozději do 14 dní od odevzdání závěrečné práce).  Srpnový (opravný termín) je určen pouze těm 

studentům, kteří neuspěli při řádném termínu v květnu/červnu. Ke komisi SZZ mohou být přiřazeni pouze ti studenti, kteří se 

přihlásili k SZZ, mají svou závěrečnou práci ve stavu ODEVZDANÁ, úspěšně prošli závěrečnou kontrolou studia a do 17. 5. 2022 

verifikovali údaje v IS. Aktuální informace a okruhy k SZZ naleznete na webových stránkách příslušné oborové katedry. 

Studenti, kteří neuspějí u SZZ v květnu/ červnu a komise doporučí dopracování BP/DP, odevzdají přepracovanou BP/DP  

do 8. 7. 2022, aby mohli vykonat opravnou SZZ v srpnu. K SZZ je nutno se znovu přihlásit. 

Upozornění: Zejména u bakalářské SZZ může komise přihlížet ke studijnímu průměru z povinných a povinně volitelných předmětů. 

Informace k promocím budou k dispozici na webových stránkách FEI – NOVINKY. 

Různé: 

• Studenti jsou povinni vložit do IS Edison číslo bankovního účtu. Bude-li studentovi přiznáno stipendium (prospěchové; 

mimořádné; ubytovací; sociální), nebude bez uvedeného bankovní spojení v IS vyplaceno. 

• Stipendia – nárok na ubytovací stipendium (pouze studenti prezenční formy studia) a na sociální stipendium mají studenti, 

studující ve standardní době studia. Žádost o ubytovací a sociální stipendium je nutno vytisknout z IS (pro sociální stipendium je 

nutné přiložit potvrzení odboru SSP obce) a podepsané odevzdat nejpozději do 29. 10. 2021 na studijním oddělení. 

Na žádosti podané po tomto datu nebude brán zřetel! 

• Prospěchové stipendium je studentům (kteří na něj získají nárok) vyplaceno automaticky (1x ročně). 

• Informace o poplatcích za delší studium vám poskytne Mgr. Jana Bogdová (jana.bogdova@vsb.cz, EA150).  

• Studenti jsou povinni se řídit Studijním a zkušebním řádem, který je uveřejněný na stránkách VŠB-TUO i FEI.  

• Pořizování audiovizuálních záznamů ve výuce a ev. jejich další šíření je možné pouze se souhlasem pedagoga. 

 

 doc. Ing. Petr Krejčí, Ph.D., proděkan pro studium FEI 
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