Zápis volitelných předmětů probíhá dle harmonogramu akademického roku.
Zápis volitelných předmětů probíhá prostřednictvím informačního systému Studium.
Web adresa
Studijní informační systém (SIS) naleznete na internetové adrese:
http://is.cuni.cz/studium

Po spuštění Internet Exploreru zapište tuto adresu do pole "Adresa".
Zobrazí se Vám následující obrazovka "Úvodní stránka":

Přihlášení

Zde zadejte Login a heslo.
Po vyplnění loginu a hesla stiskněte tlačítko "Přihlásit se"
V případě, že student studuje dva a více oborů, používá k přihlašování do systému
zápisu jen jedno uživatelské jméno a dále si vybere obor, který studuje.
Po přihlášení uvidíte v takovém případě seznam oborů, které studujete. Teprve po
zvolení oboru budete moci pokračovat v zápisu standardním způsobem.

(Pokud nepracujete na vašem vlastním počítači, tak z důvodu bezpečnosti nikdy při
přihlašování nepovolujte zapamatování hesla)

Objeví se následující obrazovka:

Problémy s přihlášením oznamujte správci studijních aplikací.

Čas
Během práce ve studijním informačním systému vám běží čas. Vlevo nahoře:

Je to z důvodu bezpečnosti. Pokud odejdete od počítače a zapomenete se odhlásit ze
systému, po šedesáti minutách nebude možno dělat v systému žádné změny.
Jak si zapsat volitelné předměty?
Na Úvodní stránce klikněte na odkaz „Zápis předmětů“ a objeví se vám následující
obrazovka

Na vstupní obrazovce zápisu předmětů vyberte kartu "Zapsat (standard)" a objeví se
vám seznam volitelných předmětů, které si můžete zapsat. Viz. obrázek níže, který
slouží jako příklad pro 3. ročník:

Volba předmětů:
Zašedlé řádky, bez možnosti vybrat, jsou řádky patřící předmětům, které se
vyučují jiný semestr než je momentálně zvolený v záhlaví webstránky.
Řádky, které mají na počátku křížek, jsou volitelné předměty, které si
z nějakého důvodu nemůžete zapsat, většinou kvůli tomu, že jste ho již
absolvovali a tento předmět je neopakovatelný.
Pokud nenaleznete v seznamu předmětů ty, které byste měli mít možnost si
zapsat, nebo jsou škrtnuty křížkem na počátku řádky předměty, které jste si sice
zapsali, ale z důvodu opakování ročníku jste je nemohli absolvovat, kontaktujte
prosím Studijní oddělení: 377 593 432, 433, 434.
Seznam zobrazených položek pro jednotlivé předměty
o Kód předmětu
o Název předmětu
o Obsazeno – (číslo A)/(číslo B) – kde číslo A představuje, kolik studentů si
tento předmět již zapsalo, a číslo B představuje kapacitu předmětu, kolik
studentů si jej může zapsat maximálně

o
o
o
o
o
o

Body – kreditní ohodnocení předmětu
Začátek – v kterém semestru předmět začíná
1. sem – rozsah předmětu a jeho examinace
2. sem – rozsah předmětu a jeho examinace
Učitelé – aktivní odkaz po kliknutí se vám zobrazí, které předměty daný
učitel ještě vyučuje.
Garant – kód ústavu, který předmět zajišťuje. Po kliknutí na kód se vám
zobrazí seznam předmětů, které zajišťuje daný ústav.

Nezapomeňte v nastavení zkontrolovat nastavený akademický rok/semestr.
Náhled na detailní informace o předmětech
Pro bližší informace o volitelných předmětech klikněte na kód předmětu, který se
nachází na začátku řádky v seznamu předmětů.

Tisk zapsaných předmětů
Pro výtisk zapsaných předmětů si klikněte na kartu „Zapsané“ a klikněte na ikonu
tiskárny.

Bez tohoto seznamu nebudete zapsáni do nového ročníku.

