Aktuální informace studijního
oddělení Agronomické fakulty
na měsíc ÚNOR 2022
Úřední hodiny na studijním oddělení
•

•
•

Z důvodu přetrvávající zhoršené epidemické situace v ČR může dojít v době zápisů k
omezení provozu studijního oddělení fakulty, proto sledujte aktuální informace o
úředních hodinách na webových stránkách fakulty na https://af.mendelu.cz/24868-studuji.
Využívejte aplikací v UIS – stažení elektronického potvrzení o studiu včetně Přehledu o
výsledku studia (tzv. V7) a podání žádostí přes Kontaktní centrum, viz níže.
Dodržujte prosím platná hygienická opatření.

Aplikace Kontaktní centrum v UIS a podání žádostí na studijní
oddělení
•
•
•
•
•

Aplikace umožňuje maximálně možnou komunikaci mezi studentem a studijním oddělením
elektronickou formou.
Žádosti a formuláře Kontaktního centra jsou v UIS: osobní administrativa -> portál
studenta -> kontaktní centrum -> hledám řešení.
V každé žádosti je uvedeno, jakou formou má být žádost podána.
Většina žádostí z nabídky je podávána elektronicky a nebude již akceptováno podání
žádosti mimo tuto aplikaci.
Pokud je po elektronickém podání žádosti třeba žádost vytisknout, podepsat a doručit
na studijní oddělení, preferujte zaslání podepsané a oskenované žádosti přílohou e-mailu
studijní referentce daného programu/oboru. Případně je možné vytištěnou a podepsanou
žádost zaslat poštou na adresu studijního oddělení nebo vhodit do schránky u vstupu na
studijní oddělení děkanátu.

Potvrzení o studiu na LS 2021/2022
•

•
•
•

•
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Přednostně využívejte potvrzení o studiu v elektronické podobě, potvrzení o studiu na LS
bude vygenerováno do úložiště studenta po zápisu do LS. Návod naleznete na
http://af.mendelu.cz/30537-bc-studium a http://af.mendelu.cz/30538-nmgr-studium.
Potvrzení je zdarma a není nutná osobní účast na studijním oddělení. Další výhodou
tohoto potvrzení je, že lze elektronicky zaslat na požadovaný úřad.
Potvrzení o studiu v tištěné podobě potvrzené studijní referentkou může být vydáno
až po zápisu do LS.
Potvrzení o studiu (arch – 2 ks, potvrzení na aktuální semestr) je po celou dobu studia
zdarma. Potvrzení o průběhu studia (arch – 1 ks, potvrzení od zápisu do studia do
současné doby) v tištěné formě je hrazeno i v době zápisů, částka 50 Kč.
Informace o prodeji potvrzení naleznete na
http://af.mendelu.cz/30537-bc-studium
a na http://af.mendelu.cz/30538-nmgr-studium.
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•

Přehled o výsledku studia (tzv. V7) bude vygenerován do úložiště studenta. Požadavek si
může vytvořit student sám stejně jako potvrzení o studiu v elektronické podobě. Na
dokumentu jsou uvedeny všechny absolvované předměty, výsledné hodnocení, kreditová
hodnota, zkoušející a datum zkoušky.

E-zápisy na LS 2021/2022
•
•
•
•

E-zápis v UIS je nutno provést v termínech od 4. 2. do 11. 2. 2022 (čas bude
upřesněn v UIS).
Případné změny po zápisech u již zapsaných předmětů v UIS končí 27. 2. 2022.
Provedení e-zápisu v uvedeném termínu je povinné. Pokud si student e-zápis neprovede,
bude jeho studium navrženo k ukončení.
Upozorňujeme studenty, že zápis do LS 2021/2022 bude proveden v UIS až po potvrzení
zápisu. Doporučujeme následně ve studijní evidenci provést kontrolu, zda zápis do dalšího
semestru byl opravdu dokončen (nestačí vidět zapsané předměty v rozvrhu).

Výjimky, event. žádost o další zapsání předmětu
•

•
•
•

•
•

•
•
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Pokud student nesplní podruhé zapsaný předmět v ZS, musí si přes Kontaktní centrum
podat žádost o zrušení druhého zápisu tohoto předmětu do 4. 2. 2022, tj. již před
zahájením letního semestru.
Student použije žádost 032_Z_Žádost o zrušení zápisu předmětu, žádost bude zaslána
přes Kontaktní centrum elektronicky.
Do žádosti student dopíše počet získaných kreditů za celé studium a za poslední dva
studované semestry.
Jestliže nebude žádost podána v Kontaktním centru do uvedeného termínu, bude studium
následně ukončeno! Žádosti podané po tomto termínu nebudou projednávány.
Pokud student nesplní stanovený počet kreditů, podá oznámení o ukončení studia přes
Kontaktní centrum do 4. 2. 2022.
Student použije žádost 010_O_Prohlášení o zanechání studia. Prohlášení bude zasláno
přes Kontaktní centrum elektronicky, po elektronickém podání je třeba žádost vytisknout,
podepsat a doručit na studijní oddělení, preferujte zaslání podepsané a oskenované
žádosti přílohou e-mailu studijní referentce. Také je možné vytištěnou a podepsanou
žádost zaslat poštou na adresu studijního oddělení nebo vhodit do schránky u vstupu na
studijní oddělení děkanátu.
Jestliže nebude žádost podána do uvedeného termínu, bude studium následně ukončeno.
V odůvodněných a doložitelných případech může student podat žádost o výjimku
pro nedostatečný počet kreditů pro postup do dalšího semestru přes Kontaktní centrum
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•
•

do 4. 2. 2022. Student 1. ročníku použije žádost 030_Z_Žádost o mimořádný zápis
do druhého semestru bez získaných 12 kreditů, student vyššího ročníku použije žádost
031_Z_Žádost o mimořádný zápis do dalšího semestru bez získaných 40 kreditů.
Do žádosti student dopíše počet získaných kreditů za celé studium a za poslední dva
studované semestry.
Jestliže nebude žádost podána do uvedeného termínu přes aplikaci Kontaktního centra,
bude studium následně ukončeno! Žádosti podané po tomto termínu nebudou
projednávány.

•

V nabídce žádostí Kontaktního centra můžete aktuálně využít např. obecnou žádost
(000_Z), žádost přerušení studia (005_Z), žádost o předčasné ukončení přerušení
studia (007_Z), žádost o prodloužení přerušení studia (009_Z) i žádost o evidenci
uznané doby rodičovství (011_Z).

•

Upozorňujeme také na formulář 080_H: Hlášenka důvodu absence (omluvenka) na
základě, kterého může studijní referentka po předložení dokumentů uvedených ve
formuláři zadat do UIS omluvenku z důvodu nemoci.

•

Informace o podání dalších žádostí přes Kontaktní centrum jsou průběžně zveřejňovány
na webových stránkách fakulty pod odkazy http://af.mendelu.cz/30537-bc-studium
a na http://af.mendelu.cz/30538-nmgr-studium.

Žádost o konzultační formu výuky daného předmětu v následujícím
semestru
•
•
•

Studenti se mohou s žádostí o vypsání konzultační formy výuky daného předmětu obracet
e-mailem pouze na garanta daného předmětu nejpozději v termínu e-zápisu.
Požadavek o vypsání konzultační formy výuky pak garant předmětu zasílá přes Kontaktní
centrum do 10. 2. 2022 k dalšímu zpracování.
Podmínkou schválení žádosti o konzultační formu výuky daného předmětu je již vykonaný
zápočet daného předmětu.

Informace zahraničního oddělení
•
•
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Podávání přihlášek do výběrového řízení v rámci programu Erasmus+ a bilaterálních
dohod je možné jen do 26. 1. 2022.
Všechny podstatné informace o nabídce naleznete na http://af.mendelu.cz/30242-aktuality.
Přihlášky na stáže v rámci programu Erasmus+ se nově i s přílohami podávají také přes
Kontaktní centrum.
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•

•

•

•

Studenti navracející se z pobytů a stáží v ZS 2021/2022 doručí studijní referentce Haně
Kališové Confirmation of study period, Transcript of Records a žádost o uznání
odstudovaných předmětů.
Pokud nebudete mít po návratu k dispozici potřebné dokumenty, tj. Transcript of Records
a s ním spojenou žádost o uznání předmětů za ZS, dodejte na studijní oddělení nejpozději
do 4. 2. 2022 se žádostí o povolení zápisu do LS.
Studenti vyjíždějící na LS 2021/2022 se obrátí na svou studijní referentku o pomoc se
zápisem do LS bez UISem vyžadovaných kreditů, studenti NMgr. studia do 27.1.2022,
studenti Bc. studia do 1.2.2022. Žádné předměty si na LS nezapisujete!
Bližší informace podá studijní referentka Hana Kališová.

Praxe
•
•

•

Pokyny najdete od února 2022 na vývěsce pro praxe na děkanátu AF a na webových
stránkách fakulty na https://af.mendelu.cz/30540-praxe.
Upozorňujeme studenty 2. ročníku Bc. studia a 1. ročníku NMgr. studia, kteří mají dle
studijního plánu v LS 2021/2022 absolvovat předmět Praxe (bakalářská, diplomová,
provozní), na změnu postupu při výběru pracoviště, vyplňování smlouvy a hodnocení
praxe. Vše bude nově administrováno v aplikaci Portál praxí v UIS, kde musí být
pracoviště nejprve zaregistrováno.
Bližší informace podá Hana Kališová (praxe Bc. studia) a Ing. Dagmar Zlatohlávková
(praxe N-Mgr. studia).

Rozvrhovaná výuka LS 2021/2022
•

Prezenční forma studia bude zahájena od 14. 2. 2022, kombinovaná forma studia
od 11. 2. 2022.

Přihláška ke SZZ a výběr volitelných předmětů SZZ a SBZ
•

Studenti v posledním semestru studia vyplní elektronickou přihlášku ke státní závěrečné
zkoušce v UIS od 15. 2. 2022 do 24. 2. 2022, zároveň provedou volbu povinně volitelných
předmětů v rámci závěrečné zkoušky.

Důležité termíny pro končící studenty 3. ročníku Bc. studia a
2. ročníku NMgr. studia
•
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Informace jsou zveřejněny pod odkazem https://af.mendelu.cz/24868-studuji a budou
průběžně doplňovány.
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Závěrečné práce
•
•

Informace jsou zveřejněny pod odkazem https://af.mendelu.cz/30931-zaverecne-prace
a budou průběžně doplňovány.
Jsou zde zveřejněny závazné Nařízení děkana 4/2021 o požadavcích na bakalářské a
diplomové práce na AF a užitečný Vzor (šablona) závěrečné práce (BP i DP) na AF.

Přihláška k promoci
•

•
•

Studenti, kteří budou v roce 2022 končit studium státní závěrečnou zkouškou (3. ročník Bc.
a 2. ročník N-Mgr. studia), si nemusí nyní podávat přihlášku k promoci pomocí aplikace
v UIS. Aktuálně se počítá s účastí všech absolventů.
V průběhu května 2022 budou zaslány studentům pokyny, kde bude také uvedeno,
jak se případně z účasti na promoci odhlásit.
Organizace promocí může být ovlivněna zhoršenou epidemickou situací v ČR.

Podávání přihlášek do Bc. a NMgr. studia pro ak. rok 2022/2023
•

•
•
•

•

•

•
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Aplikace podávání přihlášek je otevřena do 31. 3. 2022 do Bc. i NMgr. typu studia,
podrobné
informace
na
webu
fakulty
pod
odkazem
přijímací
řízení
na http://af.mendelu.cz/30507-chci-studovat.
Přihlášku ke studiu je nutné vyplnit v UIS, následně vytisknout, podepsat, zaplatit
správní poplatek a se všemi požadovanými přílohami doručit na studijní oddělení fakulty.
Na výše uvedených webových stránkách jsou zveřejněny podrobné informace
o podmínkách přijímacího řízení, výše správního poplatku, okruhy otázek a vzory testů.
Do jednoho studijního programu NMgr. studia lze podat pouze jednu přihlášku ke studiu
– platí se jeden správní poplatek. V rámci programu je možnost volby priority specializace
(varianta a, b, c). Týká se to studijních programů členěných na více studijních specializací:
Agroekologie, Molekulární biologie a biotechnologie, Potravinářství a výživa člověka,
Zemědělské inženýrství a Zootechnika.
Žádost o prominutí povinnosti konat přijímací zkoušku do NMgr studia naleznete na webu
fakulty na http://af.mendelu.cz/30920-chci-studovat-nmgr.. Žádost je určena končícím
studentům Bc. studia AF 2022. Žádost je nutné vyplnit, vytisknout, podepsat a odevzdat
současně s přihláškou ke studiu.
Aby se současným studentům Bc. studia na AF započítaly správně body za prospěch z Bc.
studia do NMgr. studia, musí si uchazeč založit přihlášku jako stávající uživatel UIS
a to v aplikaci Moje studium.
Přihlášky ke studiu je možné vhazovat do schránky u vchodu do areálu univerzity nebo u
vstupu na studijní oddělení děkanátu (budova C).
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Podávání přihlášek do doktorského studia pro ak. rok 2022/2023
•

•

Podmínky přijímacího řízení jsou zveřejněny na webu fakulty pod odkazem přijímací řízení
– doktorské studium na http://af.mendelu.cz/30921-chci-studovat-dokt, termín podávání
přihlášek od 21. 2. do 9. 5. 2022.
Bližší Informace podá Bc. Alena Martauzová.

Aktuální informace
•

•

Provoz studijního oddělení bude omezen z důvodu čerpání řádné dovolené studijních
referentek:
o
Ing. Schönové v termínu od 26. 1. – 28. 1. 2022,
o
Bc. Sobolové v termínu od 31.1. – 4. 2. 2022.
Studijní oddělení bude v pondělí 31.1. 2022 uzavřeno.

DALŠÍ AKTUÁLNÍ INFORMACE BUDOU PRŮBĚŽNĚ ZVEŘEJŇOVÁNY NA WEBU
FAKULTY A NA VÝVĚSCE STUDIJNÍHO ODDĚLENÍ.

V Brně dne: 24. ledna 2022
Zapsala: Ing. Simona Viktorinová
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