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1. Úvod
Nacházíte se na rozcestníku k nejdůležitějším návodům, jež se týkají obsahové i formální stránky studia, stejně jako
jeho technického zajištění. Rozdělení do intuitivních kategorií umožňuje vyhledávání odpovědí na konkrétní otázky.
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Obsah rozcestníku
1.   Úvod
2.   Univerzitní a fakultní přístupy, průkazy
3.   Zápis, registrace předmětů
4.   Studijní informační systém (SIS)
5.   Předměty a kredity
6.   Administrativa studia
7.   Moodle
8.   MS Teams
9.   Knihovna
10.   Studium v zahraničí

2. Přístupy a průkazy
  Studentský průkaz
  Přihlášení do CAS (LDAP)
  Přístup do Eduroam
  Microsoft 365 (Office) – Informace
  Microsoft 365 (Office) – návod na instalaci
  Software pro studenty
  Jak založit studentský email a účet do domény JINONICE
  Tiskárna pro studenty

Relevantní informace z jiných sekcí:

• Přihlášení do SIS viz sekce    "Studijní informační systém (SIS)" .
• Přihlášení do Moodle viz sekce   "Moodle" .

3. Zápis, registrace předmětů
  Registrace předmětů – textový návod
  Registrace předmětů – videonávod
  Kontrola registrace předmětů
  Výběr paralelky

4. Studijní informační systém (SIS)

https://fhs.cuni.cz/FHS-1754.html
https://oit.fhs.cuni.cz/FHSLVT-16.html
https://ukpoint.cuni.cz/IPSC-395.html
https://oit.fhs.cuni.cz/FHSLVT-52.html
https://oit.fhs.cuni.cz/FHSLVT-20.html
https://oit.fhs.cuni.cz/FHSLVT-22.html
https://fhs.cuni.cz/FHS-1750.html
https://media.fhs.cuni.cz/cs/Detail/16508
https://media.fhs.cuni.cz/cs/Detail/16244
https://media.fhs.cuni.cz/cs/Detail/14546
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  Co je SIS?
  Přihlášení do SIS
  E-mailové upozornění na termíny zkoušek

Relevantní informace z jiných sekcí:

• Registrace předmětů v SIS viz sekce    "Zápis, registrace předmětů" .
• Generování potvrzení o studiua viz sekce   "Administrativa studia" .

5. Předměty a kredity
  Druhy předmětů
  Počet kreditů nutný pro postup do dalšího úseku studia
  Přehled povinně volitelných předmětů
  Záznamy přednášek
  Konzultační hodiny vyučujících
  Bakalářská práce – obecné informace
  Státní závěrečná zkouška (Bc.)

6. Administrativa studia
  Aktuální harmonogram akademického roku
  Změna formy studia
  Vygenerování potvrzení o studiu – textový návod
  Vygenerování potvrzení o studiu – videonávod
  Studenti se speciálními potřebami
  Uznání předchozího studia / nostrifikace
  Poplatky za studium
  Stipendia
  Individuální studijní plán
  Uznaná doba rodičovství
  Přerušení studia
  Ukončení studia
  Promoce

Studijní povinnosti pro prezenční studium SHV:

  Studující zapsaní do roku 2017
  Studující zapsaní v letech 2018–2020
  Studující zapsaní od roku 2021

Studijní povinnosti pro distanční studium SHV:

  (Distanční) Studující zapsaní do roku 2017
  (Distanční) Studující zapsaní v letech 2018–2020
  (Distanční) Studující zapsané od roku 2021

Podpora studia:

  Poradenské služby
  Studentské ambasadorky

7. Moodle

https://oit.fhs.cuni.cz/FHSLVT-34.html
https://cuni.cz/UK-4442.html
https://media.fhs.cuni.cz/cs/Detail/14545
https://bakalar.fhs.cuni.cz/SHV-239.html#7
https://fhs.cuni.cz/FHS-1746.html
https://bakalar.fhs.cuni.cz/SHV-200.html
https://media.fhs.cuni.cz/
https://fhs.cuni.cz/FHS-619.html
https://bakalar.fhs.cuni.cz/SHV-217.html
https://bakalar.fhs.cuni.cz/SHV-128.html
https://fhs.cuni.cz/FHS-2845.html
https://fhs.cuni.cz/FHS-1734.html
https://fhs.cuni.cz/FHS-1747.html
https://media.fhs.cuni.cz/cs/Detail/14544
https://fhs.cuni.cz/FHS-2517.html
https://fhs.cuni.cz/FHS-1027.html
https://fhs.cuni.cz/FHS-1741.html
https://fhs.cuni.cz/FHS-1767.html
https://fhs.cuni.cz/FHS-1735.html
https://fhs.cuni.cz/FHS-1752.html
https://fhs.cuni.cz/FHS-1749.html
https://fhs.cuni.cz/FHS-1762.html
https://fhs.cuni.cz/FHS-1748.html
https://bakalar.fhs.cuni.cz/SHV-232.html
https://bakalar.fhs.cuni.cz/SHV-233.html
https://bakalar.fhs.cuni.cz/SHV-368.html
https://bakalar.fhs.cuni.cz/SHV-234.html
https://bakalar.fhs.cuni.cz/SHV-235.html
https://bakalar.fhs.cuni.cz/SHV-369.html
https://fhs.cuni.cz/FHS-2803.html
https://bakalar.fhs.cuni.cz/SHV-363.html
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  Co je to Moodle?
  Přihlášení do Moodle

OJAK v Moodle:

  Registrace textu k překladu
  Odevzdání překladu / úprava registrovaného textu
  Závazné přihlášení na CERT

Moodle servery:

  DL1 Moodle (Červený)
  DL2 Moodle (Zelený)
  DL3 Moodle (Modrý)

8. MS Teams
  Přihlášení do MS Teams
  Zápis do týmu v MS Teams

9. Knihovna FHS
  Web knihovny FHS
  Registrace do knihovny
  Jak si vypůjčit dokument
  Rezervace / zrušení rezervace knihy
  Přístup k elektronickým zdrojům
  Práce s UKAŽ
  Prodej knih vydaných na FHS
  FAQ knihovny FHS

10. Studium v zahraničí
  Web zahraničního oddělení
  Erasmus+
  Ostatní mezinárodní programy
  Fond mobility UK

https://oit.fhs.cuni.cz/FHSLVT-35.html
https://oit.fhs.cuni.cz/FHSLVT-48.html
https://oit.fhs.cuni.cz/FHSLVT-48.html
https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=11046
https://dl1.cuni.cz/
https://dl2.cuni.cz/
https://dl1.cuni.cz/
https://oit.fhs.cuni.cz/FHSLVT-51.html
https://knihovna.fhs.cuni.cz/KFHS-1.html
https://knihovna.fhs.cuni.cz/KFHS-43.html
https://knihovna.fhs.cuni.cz/KFHS-79.html
https://wiki.alma.cuni.cz/index.php?title=Jak_si_zad%C3%A1m/zru%C5%A1%C3%ADm_po%C5%BEadavek_na_v%C3%BDp%C5%AFj%C4%8Dku%3F
https://knihovna.fhs.cuni.cz/KFHS-80.html
https://wiki.alma.cuni.cz/index.php?title=N%C3%A1vody_pro_u%C5%BEivatele
https://knihovna.fhs.cuni.cz/KFHS-81.html
https://knihovna.fhs.cuni.cz/KFHS-83.html
https://international.fhs.cuni.cz/INT-1.html
https://international.fhs.cuni.cz/INT-11.html
https://international.fhs.cuni.cz/INT-26.html
https://international.fhs.cuni.cz/INT-46.html

