Dopl¬ující informace k rozvrhu na zimní semestr 2017/2018
Upozorn¥ní: Termíny

lichý, resp. sudý výukový týden v tomto semestru nekorespondují s lichostí £i sudostí
kalendá°ních týdn·. Prvním (a tedy lichým) výukovým týdnem je týden od 2. °íjna 2017.

Termín publikace rozvrhu je odvozen od termín· ukon£ení p°ípravy rozvrh· P°F UK, MFF UK, VE, FEL a
FIT, na n¥º rozvrh FJFI navazuje. Dal²ím faktorem zp·sobujícím pozdní publikaci rozvrhu je skute£nost, ºe
zápisy student· probíhají i b¥hem p°ípravy rozvrhu, coº vede k neustálým zm¥nám v po£tu krouºk·.
Je-li kód p°edm¥tu v rozvrhu zvýrazn¥n £ervenou barvou, probíhá výuka nestandardním zp·sobem  nej£ast¥ji
jedenkrát za 14 dní nebo jen £ást semestru anebo dochází ke st°ídání dvou p°edm¥t· s týdenní frekvencí.
Konkrétn¥j²í info poskytne p°edná²ející/cvi£ící na první p°edná²ce/cvi£ení.
Není-li v rozvrhu uvedena místnost, koná se výuka na kated°e, která výuku garantuje (podle bílé knihy).
Je-li v rozvrhu na pozici místnosti uvedeno "r·zné,"probíhá výuka daného p°edm¥tu ve více u£ebnách (naleznete je na stránce pro obsazení poslucháren).
Líste£ky stejné barvy signalizují p°edm¥ty jedné katedry: (zelená KM, r·ºová KF, modrá KDAIZ, £ervená
KIPL, ºlutá KJR, hn¥dá KSE, tyrkysová KMAT, ²edá KJ).
V p°ípad¥ nesrovnalostí se obracejte na tu katedru, která p°edm¥t garantuje (tedy podle barvy v
rozvrhu). Podobn¥ v p°ípad¥, není-li n¥který z p°edm¥t· v rozvrhu vyv¥²en.
První ro£ník bakalá°ského studia:

• rozd¥lení do krouºk· je/bude k dispozici na titulní stran¥ rozvrhu (kontaktní
osoba: doc. Ing. Severin Po²ta, Ph.D.)
• cvi£ení z p°edm¥tu 18ZPRO zahájí aº ve druhém výukovém týdnu
• P°edná²ky z p°edm¥tu 02MECH se ve st°edu od 13:30 budou konat v liché
výukové týdny v místnosti F1, v sudé výukové týdny v místnosti T-201.
Druhý ro£ník bakalá°ského studia:

• P°edm¥t 02LCF probíhá ve fyzikálním praktiku v dob¥ výuky 02PRA1 - bliº²í
informace na míst¥.
• v úterý 3. °íjna prob¥hne namísto seminá°e 01SMB1 p°edná²ka z p°edm¥tu
01MAB3

• P°edná²ky z p°edm¥tu 02VOAF se ve st°edu od 13:30 budou konat v sudé
výukové týdny v místnosti F1, v liché výukové týdny v místnosti T-201.
Vy²²í ro£níky:

•

P°ípadné zm¥ny sledujte na rozvrhové web-stránce!!!

