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První dny na vysoké škole jsou určitě zkouškou samostatnosti. Noví lidé, většinou i nové
město, jiný způsob učení. Stali jste se studenty a řešíte koleje, stravování, přístupové karty do
knihovny, menzy, IT učeben, apod.

1. ZAPIŠTE SE A NECHTE SI VYSTAVIT POTVRZENÍ O STUDIU
Zahájení každého studia probíhá u zápisu, jehož termín si stanoví samy fakulty. U zápisu
dostanete index, žádost o vystavení studentské elektronické karty a informace týkající se
informačního systému univerzity (jak a kde zjistit své osobní číslo, hesla, rozvrhy). Nechte si
vystavit potvrzení o studiu a na studijním oddělení si nechte potvrdit formuláře na slevy
v dopravě nebo na daňové úlevy. Studentské ID karty jsou dvojího druhu – ISIC ID karty (její
cena je 150,- Kč, využít ji mohou pouze studenti prezenčního studia a lze na ni uplatnit slevy.
Její platnost je nutné každý rok obnovovat. Přehled slev naleznete na http://www.isic.cz/) a ID
karty (vystavení těchto karet je bezplatné). Budete je potřebovat na vstupy do knihovny, IT
učeben, menzy, můžete na ně ve škole kopírovat.
2. JDĚTE NA IMATRIKULACI
V prvních dnech akademického roku vás čeká slavnostní imatrikulace. Je to podepsání
přísahy studenta. Zavazujete se v ní, že budete vzorně studovat a respektovat řád školy. Je
vhodné oprášit maturitní oblek a nepřijít v roztrhaných džínách a tričku.
3. ZJISTĚTE SI INFORMACE O ZKOUŠKÁCH
Začátek roku se rozběhl, teď byste se měli zajímat o to, jak splnit všechny podmínky. Každý
vyučující vám hned na začátku výuky sdělí své požadavky na ukončení daného předmětu.
Tyto požadavky by vám rozhodně neměly uniknout, je lepší si je rovnou zapsat. Měli byste
vědět, co všechno musíte splnit, abyste byli vůbec puštěni ke zkoušce, zda máte zpracovat
seminární práci a do kdy, a co budete potřebovat k závěrečné zkoušce a zda její součástí
nebude zápočtový test. Je vhodné tyto informace konzultovat i s kolegy z vyšších ročníků,
kteří poradí, co který vyučující netoleruje (včetně vhodného oblečení), jakým způsobem
zkouší a podobně.
4. POŘIĎTE SI SKRIPTA (I Z BAZARU)
Vyučující vám na začátku výuky sdělí, jaká literatura je potřebná pro zdárné absolvování
zkoušky. To neznamená, že musíte běžet hned do prodejny skript a nakoupit tam hromadu
nových knih. Některé knihy jsou povinné a některé jenom doporučené. Podívejte se na
nástěnky ve škole nebo na internet, zda je někteří z vašich kolegů neprodávají levněji. Na
internetu můžete hledat v odkazech: www.bazarucebnic.cz, http://skripta.clickmedia.cz/ ,
www.knihy.bazarky.cz, www.knihy-ucebnice.megainzerce.cz.

5. CHOĎTE NA SEMINÁŘE, JSOU POVINNÉ
Semináře a cvičení jsou povinné, účast na nich se kontroluje, zatímco přednášky si můžete
vybírat a nechodit na všechny. Ovšem je vhodně se alespoň na začátku zajít na přednášku a
hlavně na daného vyučujícího podívat. Když pak zjistíte, že vyučující na semináři v podstatě
opakuje to, co přednášel, můžete přednášku klidně vynechat. Pokud se vám v rozvrhu kryjí
semináře, je nutné zajít za pracovníky zodpovědnými za rozvrhy a nechat si semináře
vyměnit.
6. POCHOPTE SYSTÉM ZKOUŠEK A KREDITŮ
Abyste úspěšně zvládli nejen nástup do školy, ale také tam nějakou dobu vydrželi, musíte
pochopit systém zkoušek a zápočtů ve škole. K tomu vám pomůžou nejen starší kolegové, ale
i Studijní a zkušební řád platný na celé univerzitě. Kredity si dobře počítejte (pro úspěšně
absolvování ročníku platí určitý minimální počet získaných kreditů – 40 a rovněž počet,
kolikrát si jeden předmět zapíšete, je omezen na 2 zápisy), stačí jediný chybějící kredit a školu
budete muset opustit.
7. KDYŽ NĚČEMU NEROZUMÍTE, OBRAŤTE SE NA STUDIJNÍ ODDĚLENÍ
Na studijním oddělení zjistíte, co je třeba, když chcete např. přerušit studium nebo si změnit
obor. Studijní oddělení si ale nesmíte plést s univerzální informační kanceláří. Není to místo,
kde byste měli zjišťovat informace o přesunu z místa A do místa B. Pozorně si přečtěte
Studijní a zkušební řád (na stránkách univerzity i jednotlivých fakult), sledujte internetové
stránky školy a na studijním oddělení své problémy už jen konzultujte. Své studijní problémy
řešte hlavně včas.
8. VYPRACUJTE SI VLASTNÍ STUDIJNÍ SYSTÉM
Když nestíháte zapisovat přednášky či semináře, nahrávejte si je třeba na diktafon.
Následným přepisem nebo poslechem se už vlastně učíte.
9. NEUČTE SE AŽ NA POSLEDNÍ CHVÍLI
Nenechte se ukolébat studentským životem a pocitem, že máte na učení dost času. To, že od
vás nikdo nechce úkoly ze dne na den nebo z týdne na týden, a vy se proto o učení vůbec
nezajímáte, se může hodně nevyplatit před zkouškami. Rozplánujte si přípravu a zjistěte si, co
kdy musíte splnit. Ať pak nemusíte psát během týdne všechny seminární práce najednou a
ještě se učit současně na 2 nebo 3 zkoušky.
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