Dopl¬ují í informa e k rozvrhu na letní semestr 20182019
Upozorn¥ní: Termíny

resp. sudý výukový týden v tomto semestru nekorespondují s li hostí £i sudostí
kalendá°ní h týdn·. První (a tedy li hý) výukový týden je tudíº týden od 18. února 2019.
li hý,

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 do hází ke st°ídání dvou p°edm¥t· s týdenní frekven í.
Konkrétn¥j²í info poskytne p°edná²ejí í/ vi£í í na první p°edna² e/ vi£ení.
Není-li v rozvrhu uvedena místnost, koná se výuka na kated°e, která výuku garantuje (podle bílé knihy).
Je-li v rozvrhu na pozi i místnosti uvedeno "r·zné,"probíhá výuka daného p°edm¥tu ve ví e u£ebná h (naleznete je na strán e pro obsazení poslu háren).
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, oranºová KFE a ²edá KJ).
V p°ípad¥ nesrovnalostí se obra ejte 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 dispozi i na titulní stran¥ rozvrhu.
• Cvi£ení k p°edm¥tu 01DIM2 budou probíhat aº od druhého týdne.
• Výuka p°edm¥t· 01DIM2 a 01LAB2 bude probíhat nepravideln¥. Konkrétní
informa e sd¥lí p°edná²ejí í na první p°edná² e (v prvním týdnu).
• Cvi£ení k p°edm¥tu 01LAB2 zahájí aº od druhého výukového týdne!
• V²e hny informa e týkají í se p°edm¥t·, u£eben a zam¥°ení KFE jsou dostupné
na linku http://kfe.fj. vut. z/kfe/ z/vyuka/rozvrh/
Druhý ro£ník bakalá°ského studia:

• P°edná²ka z p°edm¥tu 01MAB4ex (£tvrtek 7:30) prob¥hne pouze v prvním
týdnu.
• V²e hny informa e týkají í se p°edm¥t·, u£eben a zam¥°ení KFE jsou dostupné
na linku http://kfe.fj. vut. z/kfe/ z/vyuka/rozvrh/
Vy²²í ro£níky:

• Výuka p°edm¥t· 01NME2, 01NUM2 a 01PNM je v rozvrhu uvád¥na pod
spole£ným kódem 01NME2.
• Výuka p°edm¥tu 01LOI tento akademi ký rok neprobíhá.
• Výuka p°edm¥tu 01TEH tento akademi ký rok neprobíhá.
• Kurzy 17CSI a 17SIPS budou probíhat spole£n¥ (v místnosti KJR-PC).
• Kurzy 17JPC a 17UPC budou probíhat spole£n¥ (v místnosti A-632)
• Kurzy 17RAO a 17VPO budou probíhat spole£n¥ (v místnosti L-144).
• Kurzy 17UEN a 17EEZ budou £áste£n¥ probíhat spole£n¥ (v místnosti L144).
• Kurzy 17ALE a 17VPL budou probíhat spole£n¥.

Bliº²í informa e k turnusovým p°edm¥t·m sd¥lí p°íslu²ný vedou í u£itel ro£níku.

• Kurz 17PPSR nebude v letním semestru otev°en.
• V²e hny informa e týkají í se p°edm¥t·, u£eben a zam¥°ení KFE jsou dostupné
na linku http://kfe.fj. vut. z/kfe/ z/vyuka/rozvrh/
• Neza°azené p°edm¥ty katedry matematiky konzultujte s p°íslu²ným vyu£ujíím.
• Neza°azené p°edm¥ty katedry fyziky konzultujte s ing. kodou.

