Zápis ke studiu do AR 2022/2023
Fakulta informačních technologií ČVUT v Praze

Základní informace o vašem studiu
• Byli jste přijati do programu INFORMATIKA,
forma studia prezenční nebo kombinovaná
• Standardní doba studia jsou 3 roky,
studium vám platí stát po dobu 4 let
Pozn.: Doba se počítá po dnech ode dne zápisu.

• Maximální doba bakalářského studia je 6 let
(nelze překročit, studium je pak ukončeno)
Pozn.: Doba se počítá po dnech ode dne zápisu.

• Získaný titul je bakalář (Bc.)
• Lze navázat magisterským studiem,
získaný titul je Inženýr (Ing.)

Bakalářský program Informatika
• Studijní plány, doporučené průchody studiem,
předměty a počty kreditů najdete v Bílé knize ČVUT
nebo na webu FIT dle jednotlivých specializací
• 1. semestr je společný, rozvrh je sestaven centrálně
a rozdělení do studijních skupin je náhodné
• Další semestry si rozvrh sestavují studenti sami,
upřednostnění při tvorbě rozvrhu je dle prospěchu
• Kreditový systém:
Bakalář = 180 kreditů, pro dokončení za 3 roky se
tedy předpokládá průměr 30 kreditů/semestr
• Skladba předmětů dána doporučenými průchody
pro vaši specializaci

Kontrolní a jiné body v bakalářském programu
• Nutné počty kreditů pro postup:
•
•
•
•

Po 1. semestru alespoň 15
Po prvním akademickém roce >= 30
Za druhý a další ročníky >= 40
Uznávání předmětů z předchozího studia – na žádost do
30 dnů po zápisu

• Specializaci je nutno zvolit nejpozději se zadáním
bakalářské práce
• Bakalářská práce – zadání nutno zvolit nejpozději
semestr před odevzdáním

Informace o počítačovém prostředí FIT
• Všechny informace najdete na
http://help.fit.cvut.cz
• Dotazy a reklamace: ICT Helpdesk
• Účet ČVUT – Username a heslo ČVUT:
•
•

První heslo lze nastavit online
Obnova hesla pouze přes Vydavatelství průkazů

• O školní e-mail pro komunikaci s FIT si musíte
požádat – viz odkaz níže
• Více Průvodce prváka FIT – Co zařídit

Užitečné stránky

Průvodce prváka FIT – Co zařídit

podrobný přehled vašich prvních kroků na fakultě
• Studijní plány: Bílá kniha ČVUT nebo web FIT
• Studijní informační systém KOS – veškerá studijní

agenda

• Studijní systém Course pages – hlavní rozcestník

s popisy všech předmětů

• ELSA – podpora studentů se specifickými potřebami
• Rozcestník pro studenty

Výuka angličtiny
• Zkouška z angličtiny na úrovni B2 – povinná
(4 kredity)
• Možnost uznání již vykonané mezinárodní
zkoušky úrovně B2
• Úplní začátečníci se do začátku semestru hlaste
e-mailem na ivana.dolejsova@fit.cvut.cz
• Vyšší úrovně angličtiny od 2. ročníku
• Více informací na webu FIT

Tělesná výchova
• Povinná v rámci prezenčního bakalářského
programu
• Pro kombinovanou formu je nepovinná
• Během studia je třeba splnit 2 předměty
• Zajišťuje Ústav tělesné výchovy a sportu ČVUT

Další informace ke studiu
• Lze dobrovolně studovat i jiné jazyky
(nedoporučené v 1. semestru)
• Lze si zapisovat i předměty z jiných fakult
• Lze vyjíždět na studium do zahraničí
• Program Erasmus – univerzity v EU
• Univerzity mimo EU
• Program EuroTeQ
• Vyjet je možno od 2. ročníku, ale zajímat se
a připravovat je třeba už v 1. ročníku
• Více informací na webu FIT

Důležité informace Studijního oddělení
• Potvrzení o studiu lze stáhnout po zápisu ze
studijního systému KOS
• Potvrzení pro cizineckou policii vám musí vydat
Studijní oddělení, výše uvedené nestačí.
• Po přístupu do systému KOS prosím vyplňte:
•

Kontaktní adresu

•

Číslo účtu (včetně banky)

• S dotazy týkajícími se studia se obracejte na vaši
studijní referentku na Studijním oddělení

Příprava na studium
– předmět Úvod do Linuxu (BI-ULI)
• E-learningový kurz, bude uznán jako nepovinný
předmět, lze začít už během prázdnin
• Seznámení s Linuxem
• Příprava na výuku předmětu v 1. semestru
Unixové operační systémy (BI-UOS)
• Za absolvování získáte 2 kredity
• Informaci a přihlašovací údaje dostanou během
prázdnin již zapsaní studenti a ti, kteří o zápis
alespoň požádali v systému PřiŘíz
• https://courses.fit.cvut.cz/BI-ULI

Příprava na studium
– předmět Přípravný kurz matematiky (BI-PKM)

• Nepovinný předmět formou e-learningového kurzu,
který můžete absolvovat během prázdnin

• Doplnění a osvěžení potřebných znalostí
z matematiky pro studium FIT

• Za absolvování získáte 4 kredity
• Kurz probíhá v systému MARAST (což je pochopitelně
zkratka pozitivního MAtematika RAdoSTně)

• Spuštění je plánováno na začátek srpna
• O spuštění kurzu budete informování mailem
(pokud už budete zapsáni), případně sledujte
stránky kurzu: https://courses.fit.cvut.cz/BI-PKM

Studentské aktivity a studentský život
Studentský klub FIT++
• klubfitpp.cz
• Pomoc na akcích fakulty (DOD, konference,…)
• Organizování vlastních akcí pro studenty fakulty
(FIT párty, LAN párty, Hello FIT!, výlety,…)

Studentská unie ČVUT
• su.cvut.cz
• Zaštiťuje jednotlivé fakultní a zájmové kluby na ČVUT
• Organizovaní vlastních akcí pro studenty ČVUT
(Strahov OpenAir, Akce prvák, Ples SU,…)

Akce pro prváky FIT ČVUT
Seznamovák FIT
• fit.cvut.cz/seznamovak
• jediný oficiální fakultní seznamovák
• 27.–30. 8. 2022 nebo 30. 8. – 2. 9. 2022
• registrace se otevírají 29. 6. 2022 ve 12:00
Hello FIT!
• fit.cvut.cz/hellofit
• jednodenní populárně naučný úvod do studia FIT
• 16. 9. 2022

Akce pro prváky všech fakult ČVUT
zaČVUTění
• zacvuteni.cz
• jediný oficiální celouniverzitní seznamovací kurz
• 1.–6. 9. 2022 nebo 7.–12. 9. 2022
Vítejte na ČVUT

• su.cvut.cz
• uvítací párty pro nové studenty ČVUT
• 19. 9. 2022

Akce Prvák

• su.cvut.cz
• studenti vyšších ročníků vám u vstupu do Nové budovy
ČVUT (sídlo FIT) poradí kudy kam a zodpoví vaše dotazy
• 19.–21. 9. 2022 (první 3 dny semestru)

Sociální sítě fakulty
Sledujte a sdílejte život na FIT
• Facebook: @fitcvut
• Instagram: @fit_ctu
• Twitter: @fit_ctu
• YouTube
• LinkedIn
• #fitcvut #cvut

Mohlo by vás ještě zajímat…
• Fakultní podcast Jedničky a Nuly
• Fakultní časopis Buď FIT – lze se stát redaktorem
• Pravidelné akce fakulty, jednotlivé události
a zajímavosti z dění na FIT v podobě Zpráv z FIT
na fakultním webu
• Studentský discord.fit.cvut.cz

Dotazník FIŤáckého prváka 2022
• Rádi bychom se vás zeptali na pár otázek
ohledně vás a vašeho výběru vysoké školy
• Dotazník je anonymní, vyplnění je dobrovolné
• Moc tím své fakultě pomůžete – DĚKUJEME
• https://forms.office.com/r/mY98MYpp9B

