Termíny zápisů ke studiu do 1. ročníků bakalářských studijních programů
na Fakultu stavební VUT v Brně
Bakalářské studijní programy v prezenční formě studia:
Dne 1. 7. 2019 pondělí
8,30 hodin
Architektura pozemních staveb – místnost A321
(nebude vypsán náhradní termín zápisu)
Stavební inženýrství (počát. písm. příjmení A – G) – místnost A208
Stavební inženýrství (H – K) – místnost A329
12,00 hodin

Stavební inženýrství (L – M) – místnost A208
Stavební inženýrství (N – P) – místnost A329
Městské inženýrství – místnost A321

14,00 hodin

Stavební inženýrství s výukou předmětů v AJ – místnost A208
(po vykonání rozřazovacího testu z AJ, konaný v 10,00 hodin)

Dne 2. 7. 2019 úterý
8,30 hodin
Geodézie a kartografie – místnost A321
Stavební inženýrství (R – Š) – místnost A208
12,00 hodin

Stavební inženýrství (T – Ž) – místnost A208

Náhradní termín zápisu ke studiu v prezenční formě se koná ve dni 15. 8. 2019
8,30 hodin
Geodézie a kartografie – místnost A321
Městské inženýrství – místnost A321
Stavební inženýrství (A – K) – místnost A208
12,00 hodin

Stavební inženýrství (L – Ž) – místnost A208

Bakalářské studijní programy v kombinované formě studia:
Dne 19. 8. 2019 pondělí
8,30 hodin
Geodézie a kartografie – místnost A208
Stavební inženýrství – místnost A208
Náhradní termín zápisu ke studiu v kombinované formě se koná ve dni 2. 9. 2019
9,00 hodin

Geodézie a kartografie – místnost A208
Stavební inženýrství – místnost A208

Zápisy studentů, kteří již na Fakultě stavební studovali nebo studují (včetně studentů CŽV), jsou opětovně
přijati ke studiu a budou žádat o uznání vykonaných studijních povinností, se konají na Studijním oddělení u
příslušných referentek dle ročníků a oborů ve dnech 21. 8. 2019 od 9,00 – 12,00 hodin (počát. písm. příjmení
A – K), od 13,00 – 15,00 hodin (L – P) a 22. 8. 2019 od 9,00 – 12,00 hodin (R – Ž). Před vlastním zápisem si
musí uchazeč vytvořit elektronicky zápisový list. Aplikace bude zpřístupněna pár dní před vlastním zápisem.
Instrukce k vytvoření zápisového listu budou vyvěšeny na webových stránkách Fakulty stavební VUT v Brně
Důležité informace
K zápisu si s sebou přineste:

-

-

-

1) platný občanský průkaz /popř. cestovní pas/
2) psací potřeby, list papíru
3) úředně ověřenou kopii maturitního vysvědčení (pokud jste ji ještě nedodali k výtisku e-přihlášky
do nového přijímacího řízení), popř. úředně ověřenou kopii vysokoškolského diplomu z jiné VŠ.
Cizí státní příslušníci (mimo SR) musí nejpozději v den zápisu dodat výtisk e-přihlášky, úředně
ověřenou kopii maturitního vysvědčení a nostrifikační doložky a certifikát o kurzu z českého jazyka
(pokud nebyly ještě tyto dokumenty dodány).
Ve výjimečných případech je možný zápis ke studiu zplnomocněnou osobou (plná moc musí být
úředně ověřená).
ve čtvrtek 19. září 2019 se koná Instruktáž pro zapsané studenty I. ročníků, na ni navazuje slavnostní
Imatrikulace. Po jejich absolvování budou studentům na Studijním oddělení vydávány průkazy
studenta
informace o ubytování na kolejích naleznete na www.skm.vutbr.cz. Elektronické přihlašování k
ubytování na kolejích mohou provádět pouze uchazeči zapsaní ke studiu na Fakultě stavební
výuka v akademickém roce 2019/2020 pro prezenční formu bakalářského studia začíná 23. 9. 2019
podrobnější informace k začátku studia pro prezenční a kombinovanou formu studia budou po
zápisech ke studiu vyvěšeny na https://www.fce.vutbr.cz/

