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pro studenty bakalářského a magisterského studia:

  Kontakty
  Úřední hodiny
  Užitečné informace
  Lidé
  Kdo co vyřizuje

pro studenty doktorského studia:    Oddělení doktorských studií.

Kontakty
adresa:    Pátkova 2137/5, 182 00 Praha 8-Libeň
kancelář: 1.01 (jsme hned po pravé straně při hlavním vstupu do budovy)
e-mail:    studijni@fhs.cuni.cz
telefon: 224 271 463, 778 520 278

facebook:   Studijní oddělení FHS UK
instagram:    studijni_fhs

Úřední hodiny
Pozor! V pondělí 22.5. a 29.5. výjimečně odpadají úřední hodiny. Děkujeme za pochopení a těšíme se na vás jiný den.

Pondělí 14:00 - 16:00
Úterý 14:00 - 16:00
Středa 09:30 - 11:30
Čtvrtek 14:00 - 16:00

Než se nás přijdete zeptat, nebo nám napíšete email, můžete se podívat na   Často kladené dotazy . Formuláře ke
stažení naleznete   zde .

Užitečné informace
• Pokud máte již připravenou žádost k podání, můžete ji odevzdat rovnou na   podatelně , která je umístěna na chodbě

vedle dveří studijního oddělení, nebo nám ji poslat poštou. Formuláře ke stažení naleznete   zde .
• Pokud potřebujete studijní potvrzení v elektronické podobě, připomínáme, že si jej můžete vygenerovat v SIS sami.

Po přihlášení kliknete na Osobní údaje /Tisk potvrzení/ a zvolíte variantu PDF s elektronickým podpisem.
• Na stejném místě (Osobní údaje /Tisk potvrzení) si absolventi mohou sami vygenerovat potvrzení o absolvování

studia.
• Otázky ke splnění předmětu, či zkoušky je nejlépe adresovat přímo vyučujícímu předmětu, popřípadě jeho

garantovi /garantce.

Lidé
Studijní oddělení tvoří   vlastní tým  a   tajemníci a tajemnice studijních programů .

Kdo co vyřizuje
Studijní oddělení kontaktujte, pokud potřebujete:
• Získat potvrzení o studiu.
• Poradit se ve věci přerušení studia, požádat o individální studijní plán nebo ukončit studium.
• Zjistit informace o přijímacím řízení, ohledně zápisu do studia, nebo imatrikulací a promocí.
  Konkrétní přehled, kdo se čemu věnuje, naleznete zde.
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Tajemníci a tajemnice studijních programů vyřizují:
• Dotazy k předmětům, k rozvrhu a zápisu kurzů vašeho studijního programu.
• Dotazy k registraci, odevzdání a obhajobě závěrečné práce a státním závěrečným zkouškám.
• Tajemníci bakalářského studia jsou sdruženi pod   Sekretariátem programu SHV .
  Přehled tajemníků a tajemnic jednotlivých programů naleznete zde.
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