ZÁPIS DO NMS v akademickém roce 2018/19 pro absolventy BS na FSI
Zápis do NMS se koná dne 28. 6. 2018, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií (FEKT),
budova T8/T, posluchárna 0.10 a 0.20, Technická 10, Brno.
Přijatí uchazeči jsou rozděleni k zápisu abecedně podle příjmení, která začínají písmenem:
Posluchárny

0.10

0.20

8:00 hod.

A–F

M-P

10:00 hod.

G–J

R–Š

13:00 hod.

K–L

T–Ž

Náhradní termín se bude konat dne 4. 9. 2018 v 9:00 hodin v budově Fakulty strojního inženýrství, Technická
2, Brno, aula Q.
K zápisu si přineste:
1) Občanský průkaz (popř. náhradní doklad)
2) Úředně ověřenou kopii diplomu + kopii dodatku k diplomu (platí pouze pro uchazeče, kteří získali titul Bc.
dříve, než 06/2018)
3) Průkaz studenta (bude Vám vydána nová revalidační známka pro standardní průkaz na rok 2018/2019, ISIC
známku si objednáte na Studis – Portál, pokud vlastníte ISIC průkaz a chcete jej nadále používat jen jako
standardní průkaz, lze prodloužit revalidaci jako u standardního průkazu studenta).
4) Psací potřeby
Pokud se nemůžete k zápisu dostavit, lze zplnomocnit jakoukoliv osobu k zápisu (Plná moc musí být úředně
ověřena).

ZÁPIS DO NMS v akademickém roce 2018/19 pro absolventy BS na jiných fakultách
se bude konat dne 16. 7. 2018 v 9:00 hod. v budově Fakulty strojního inženýrství, Technická 2, Brno, aula Q.
K zápisu si přineste:
1) Tuto pozvánku
2) Občanský průkaz (popř. náhradní doklad)
3) Úředně ověřenou kopii bakalářského diplomu - nutno dodat k zápisu jinak nebudete zapsán
4) Úředně ověřený dodatek k diplomu - nutno dodat k zápisu jinak nebudete zapsán
5) 1x fotografii 3,5 x 4,5 (vzadu čitelně podepsanou, s uvedeným rodným číslem a zkratkou "FSI")
Nebo si můžete na adrese http://isic.vutbr.cz do 31.8.2018 elektronicky nahrát fotografii a objednat
ISIC průkaz studenta.
6) Protokol e-přihlášky (pokud nebyl na studijní oddělení již dodán, naleznete jej v e-přihlášce - odkaz "Tisk a
formuláře")
7) Psací potřeby
V případě cizinců studujících v českém jazyce je nutno dodat: doklad o uznání (nostrifikaci)
vysokoškolského vzdělání - úředně ověřený, doklad o zkoušce z českého jazyka alespoň B1.

Důležité upozornění:
Do 22. 6. 2018 rozhodují ústavy o přijetí uchazečů/studentů na jednotlivé obory. Pokud v oborové části nesplníte
přijímací zkoušku, nebudete na daný obor přijatý/á. Výsledky uvidíte v e-přihlášce.
Rozhodnutí o přijetí a potvrzení o studiu obdržíte v den zápisu do studia.

