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Můžete nás kontaktovat zejména v těchto záležitostech:

• státní závěrečné bakalářské zkoušky
• uznávání předmětů z předchozího studia
•
• dotazy k   registraci předmětů  v SIS
• zápis externích atestací do SIS
• podpora při řešení nejasností či nesnází ve studiu

Informace k bakalářskému studiu naleznete na  webu programu Studia humanitní vzdělanosti , a to včetně sekce
věnované   státním závěrečným zkouškám .

S záležitostmi, které se týkají   programů CŽV , je vhodné obrátit se na jednotlivé koordinátory, jejichž kontakt naleznete
na stránce konkrétního programu.

Kontakty
Adresa:   Pátkova 2137/5, 182 00

Praha 8 – Libeň

Kancelář: místnost 1.08

E-mail:   sbs@fhs.cuni.cz

Telefon: 724 039 934 / 224 271 420

Úřední hodiny
POZOR, ZMĚNA! Ve středu 17. 5. 2023 úřední hodiny zrušeny. Děkujeme za pochopení.

Úterý: 13:00 – 15:00

Středa: 11:00 – 13:00

Čtvrtek: 13:00 – 15:00

Užitečné informace
ODEVZDÁNÍ BAKALÁŘSKÝCH PRACÍ (LETNÍ TERMÍN)

   Informace pro studenty, kteří nastoupili ke studiu do roku 2018
   Informace pro studenty, kteří nastoupili ke studiu po roce 2018

V termínu, jenž je stanoven harmonogramem akademického roku pro odevzdávání bakalářských prací a přihlášek ke
státní závěrečné zkoušce, budou vyhlášeny mimořádné úřední hodiny.

UZNÁVÁNÍ KREDITŮ ZA PŘEDMĚTY Z PŘEDCHOZÍHO STUDIA
Žádosti o uznání předmětů není nutné podávat osobně, je ovšem zapotřebí je doručit do schránky Podatelny v prvním
podlaží (u recepce), popřípadě zaslat poštou na adresu fakulty.

Postup při podání žádosti, stejně jako potřebné formuláře, naleznete v sekci   Často kladené dotazy .

https://bakalar.fhs.cuni.cz/SHV-114.html
https://bakalar.fhs.cuni.cz/SHV-13.html
https://bakalar.fhs.cuni.cz/SHV-225.html
https://fhs.cuni.cz/FHS-1669.html
FHS-91.html#5
FHS-91.html#5
mailto:@
FHS-1753.html
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Na koho se obrátit?
Mgr. Kateřina JIRSOVÁ
tajemnice programu SHV

Bc. Barbora STARÁ
tajemnice programu SHV

  Katerina.Jirsova@fhs.cuni.cz   Barbora.Stara@fhs.cuni.cz

– státní závěrečné bakalářské zkoušky
– evidence a zveřejňování závěrečných prací
– podpora při řešení studijních problémů

– koordinace státní zkoušky SVIP
– podpora při řešení studijních problémů

Bc. Arlette LAŠTOVIČKOVÁ
tajemnice programu SHV

  Arlette.Lastovickova@fhs.cuni.cz

– registrace předmětů
– uznávání předmětů z předchozího studia
– podpora při řešení studijních problémů

mailto:katerina.jirsova@fhs.cuni.cz
mailto:@
mailto:@

