Vážené studentky, vážení studenti,
rád bych Vás na počátku nového akademického roku přivítal a informoval o změnách ve
studiu na FSV.
V příloze najdete aktualizovaný soupis základních informací o studijních pravidlech (stejný soupis
je i na webu FSV), zejména jsou uvedena klíčová pravidla, jejichž porušení většinou způsobí
předčasné ukončení studia na FSV. Je jistě ve Vašem zájmu příslušná pravidla znát a dodržovat.
Dovolte mi, abych vás též informoval o změnách, ke kterým došlo ve vnitřních předpisech
univerzity a fakulty. Nejdůležitější změny se týkají zejména studia, dílčí jsou u stipendií.
Základními předpisy v této oblasti jsou dva univerzitní předpisy: Studijní zkušební řád a
Stipendijní řád. Na ně navazují dva fakultní předpisy: Pravidla pro organizaci studia na FSV a
Pravidla pro přiznávání stipendií na FSV (vše naleznete zde: https://fsv.cuni.cz/studium/pravapovinnosti-studenta). Samozřejmě bude vhodné, pokud se detailně s předpisy seznámíte, pro váš
komfort jsou dále popsány základní změny.
Nejvýraznější změnou ve studiu je změna klasifikační stupnice, kdy místo známek 1-4 bude od
zimního semestru užíváno mezinárodně uznávané stupnice A-F (F=nevyhověl). Věřím, že tento
krok umožní jemnější posouzení výkonu studenta. Tato stupnice bude využita i pro klasifikaci
státních zkoušek.
Další změnou je možnost odevzdat bakalářskou či diplomovou práci svázanou jen v kroužcích, tyto
kopie jsou po obhajobě vráceny studentovi, archivuje se jen elektronická verze vložená do SIS.
V oblasti stipendií zůstává v zásadě zachován stávající systém, tj. každoročně je bez žádosti 10%
nejlepších studentů prezenčního studia udělováno prospěchové stipendium (jeho výše je 15-23 tisíc).
Na fakultě lze získat též stipendium na výjezd do zahraničí pouze skrze mezifakultní dohodu
(nikoliv Erasmus) nově do výše až 180 tisíc za akademický rok (nutno žádat skrze oddělení
zahraničních styků před výjezdem). Fakulta resp. jednotlivé instituty nadále poskytují též stipendia
za vědeckou činnost a pomoc při pedagogické činnosti. Nově jsou i na FSV udělována stipendia za
vynikající sportovní výsledky a reprezentaci na mezinárodních akademických soutěžích. Na
univerzitě je i nadále možno žádat o ubytovací a sociální stipendia, detailnější informace jsou
uvedeny na stránkách univerzity (http://www.cuni.cz/UK-59.html).
Upozorňuji, že poplatek za delší studium činí na FSV nyní 22 tisíc Kč za každý překročený semestr.
Nezapomeňte své případné dotazy a problémy spojené se studiem řešit včas s garanty, případně se
studijním proděkanem. Pomoci může i sekce FAQ na webu:
https://www.fsv.cuni.cz/studium/casto-se-ptate .
Děkuji vám, pokud jste se účastnili elektronického hodnocení kurzů. Výsledky najdete na adrese
http://hodnocenikurzu.fsv.cuni.cz/. Ceny pro nejlepší kurzy (tzv. zlaté kurzy) a pro vylosované
studenty, kteří hodnocení vyplnili, budou předány v listopadu na zasedání Akademického senátu
FSV UK.
Přeji Vám úspěšný akademický rok, pokud možno bez jakýchkoliv studijních i osobních nesnází,
Petr Soukup
Váš proděkan pro studijní záležitosti

