Zápisy do 1. ročníku navazujícího magisterského studijního
programu Expertní inženýrství v dopravě, Realitní inženýrství a
Řízení rizik technických a ekonomických systémů
pro akademický rok 2022/2023
Termíny a místo zápisů:
Zápisy do 1. ročníku navazujícího magisterského studia se budou konat na Ústavu soudního
inženýrství VUT v Brně (ÚSI VUT), Purkyňova 118, 612 00 Brno, vždy v posluchárně č. 1.09,
1. nadzemní podlaží.
Přijatí uchazeči, kteří obdrželi Rozhodnutí o přijetí do studia, budou prezenčně zapsání ke studiu
v následující termíny.
Datum
15. 7. 2022

Čas
10.00 hodin

29. 8. 2022

10.00 hodin

Vysvětlivky:

Studijní program
všechny programy (REI, EID,
RRTES)
(především 1. kolo přij. řízení)
všechny programy (REI, EID,
RRTES)
(především 2. kolo přij. řízení)

REI
Realitní inženýrství
EID
Expertní inženýrství v dopravě
RRTESI Řízení rizik technických a ekonomických systémů (obě specializace)

1. Dnem zápisu ke studiu se uchazeč stává studentem se všemi právními aspekty (např. od
tohoto dne je počítána délka studia).
2. Zápis do studia je třeba provést osobně nebo v zastoupení pověřením právně způsobilé
osoby (pověřená osoba musí předložit doklady k jejich ověření). Plná moc musí být písemná
a úředně ověřená. Na dokumentu musí být uvedeno, kdo a koho zmocňuje – včetně data
narození a trvalého pobytu, a dále k čemu plná moc zmocňuje – ke všem právním úkonům
spojených se zápisem do studia, opatřená podpisem zmocnitele a zmocněného a také datem.
Nejsou-li splněny veškeré právě uvedené náležitosti, nelze vzhledem k závažným právním
důsledkům zápis provést. Zplnomocňující bere na vědomí, že pokud zplnomocněný nebude
schopen vybavit veškeré náležitosti zápisu, bude zápis považován za neuskutečněný.
3. Pokud se bez písemné omluvy k zápisu do studia ani v jednom termínu nedostavíte,
posuzujete se, jako byste neměl o studium zájem a budete ze seznamu přijatých uchazečů
vyřazen. Jestliže ke studiu na Ústavu soudního inženýrství nehodláte nastoupit, sdělte tuto
skutečnost písemně obratem na adresu studijního oddělení nebo elektronickou poštou na
adresu jana.makovickova@vut.cz.
4. K zápisu si přineste:
• občanský průkaz nebo cestovní pas,
• ověřenou kopii bakalářského, resp. magisterského diplomu a kopii dodatku
k diplomu, jestliže jste dosud doložil pouze potvrzení o vykonání SZZ. Pro absolventy
VUT je dostačující prostá kopie VŠ diplomu. Uchazeči, kteří nezískali VŠ diplom
v České republice nebo na Slovensku musí navíc předložit osvědčení o uznání
zahraničního vzdělání v České republice.
• psací potřeby,
• průkaz studenta VUT (platí pouze pro studenty z předchozího studia na VUT).

5. Potvrzení o studiu obdržíte v den zápisu do studia nebo budete o něj moci požádat
elektronicky.

Informační technologie a přihlášení do informačního systému VUT
1. VUT v Brně používá pro kompletní vedení studijní agendy informační technologie. Z tohoto
důvodu je komunikace mezi VŠ ústavem a studentem značně ovlivněna, proto je nezbytnou
podmínkou studia na VUT odpovídající znalost výpočetní techniky na uživatelské úrovni.
2. Přijetím studenta/studentky ke studiu na VUT se v informačním systému školy vytvoří
jednoznačná identifikace studenta/studentky pomocí osobního čísla (zkratka „PER_ ID“).
Osobní číslo je veřejné a je uvedeno na průkazu studenta, který obdrží student začátkem
semestru. Přijatému studentovi/studentce do studia je zpřístupněn informační systém VUT
přes webovou aplikaci Studis, do kterého je přístup díky kombinaci osobního čísla a VUT
hesla.
3. V rozhodnutí o přijetí do studia nebo v podané e-přihlášce (záložka heslo k IS) je doručeno
vždy i počáteční (inicializační) VUT heslo, které lze použít pouze jednou. Počáteční heslo
společně s rodným číslem použijte na stránce http://login.vutbr.cz pro nastavení svého
skutečného VUT hesla, kterým se budete do systému běžně přihlašovat. Systém vyžaduje
poměrně komplikované heslo, aby chránilo dostatečně Vaše osobní údaje. VUT heslo je
nutné udržovat v tajnosti, aby nemohlo být zneužito jinými osobami. Osobní číslo a VUT
heslo platí pro celé VUT, proto i když studujete na více fakultách, provedete nastavení VUT
hesla pouze jednou pro všechna studia na VUT.
4. Pokud VUT heslo je zapomenuto, mohou pracovnice studijního oddělení pro přístup do
Studis nastavit do počátečního stavu, kdy je možné znovu jednorázově použít vaše původní
počáteční heslo. Z tohoto důvodu počáteční heslo trvale uschovejte pro případné použití v
budoucnu.
5. Pokud student má funkční přihlašovací údaje z jakéhokoliv dřívějšího studia na VUT, používá
ho i nadále. Počáteční heslo pak není třeba, uchovejte ho na bezpečném místě.
6. Studentům po přijetí do studia bude škola sdělovat závažné informace pomocí interního
systému elektronických VUT zpráv. Najdete je v systému Studis po přepnutí v menu na
záložku Portál a potom na VUT zprávy. Doporučujeme sledovat průběžně tyto VUT zprávy,
aby Vám neunikla důležitá informace. Je možné si je nechat přeposílat na e-mail, potom
automaticky Vám budou přeposílány na fakultní mailovou adresu (………….@usi.vutbr.cz),
kterou dostanete přidělenou po zápisu do 1. ročníku.

Průkaz studenta VUT
1. Každý student obdrží po zápisu do studia průkaz studenta ve formě čipové karty. Průkaz
studenta slouží pro identifikaci v administrativním styku, pro správu stravovacího účtu
v menzách VUT apod.
2. Průkaz studenta je nepřenosný.
3. Každý student si musí průkaz studenta objednat do 12. 8. 2022 (platí pro ISIC průkaz) nebo
do 17. 8. 2022 (platí pro standardní průkaz studenta) v systému Studis - záložka Portál menu Průkazy. Při objednání průkazu student musí nahrát do systému svou fotografii
pasového formátu. Fotografie procházejí schvalovacím řízením, jsou zamítnuty všechny
výřezy fotek z dovolených atd. Student, který ve stanoveném termínu svoji průkazovou
fotografii do IS VUT nevloží, nemusí být připuštěn k některým formám výuky a ke
zkouškám.
4. Při objednání si může student vybrat zdarma standardní průkaz studenta VUT nebo průkaz
ISIC (jen pro studenty prezenční formy) za zvýhodněnou cenu 230 Kč. Pro objednání průkazu
ISIC za zvýhodněnou cenu je nutné tento průkaz objednat a provést úhradu poplatku do 12.
8. 2022.
5. Odkaz na webové stránky, kde je uveřejněn Studentský manuál na průkazy VUT.

Ubytování studentů budoucích 1. ročníků:
1. Studenti budoucích 1. ročníků podávají žádosti o ubytování elektronicky na adrese
http://www.kam.vutbr.cz , kde jsou uvedeny další informace o ubytování na kolejích VUT.
2. Žádosti o ubytování se podávají od 9. 6. do 11. 7. 2022 (výběr pokoje a podpis smlouvy o
ubytování v termínu 14. 7. až 15. 8. 2022).
Vice informací v Pokynu č. 46/2017) http://www.kam.vutbr.cz/skripty/doc.aspx?id=901.

Rozvrh pro zimní semestr
1. Dva týdny před začátkem výuky v zimním semestru budou zveřejněny ve Studisu rozvrhy pro
zimní semestr. Registraci do studijních kroužků provádí studijní oddělení dle abecedního
seznamu studentů.
2. Registraci předmětů podle studijních plánů provádí studijní oddělení.

Úřední hodiny studijního oddělení
https://www.vutbr.cz/usi/studenti

