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ROZPIS VÝUKY 
 

Rozvrhy kurzů a konzultací na následující akademický rok jsou oznámeny studentům do konce září 

před začátkem akademického roku a to na webové stránce věnované informacím pro studenty 

kombinovaného studijního programu VO FTVS UK:  

http://www.vojenskyobor.cz/uchazec/kombinovane-studium/ 

Veškeré uvedené informace jsou pro studenty KS VO FTVS UK závazné. 

Termíny kurzů a konzultací se mohou změnit. V tomto případě to bude studentům KS oznámeno 

emailem a zveřejněno na webové stránce pro studenty KS VO FTVS UK. 

 

VOLITELNÉ PŘEDMĚTY 
 

Studenti jsou povinní absolvovat určené volitelné předměty stanovené Náčelníkem VO FTVS UK. 

Seznam a systém volby předmětů a examinace se každoročně stanoví v rozkaze Náčelníka VO FTVS 

UK před začátkem akademického roku, tedy do konce září daného roku a je vyvěšen na webové 

stránce pro studenty KS VO FTVS UK. 

 

USTROJENOST 
 

Studenti KS VO FTVS UK jsou povinni nosit služební stejnokroj na veškerou výuku VO, zápočty a 

zkoušky VO FTVS UK. 

 

VEDENÍ A ŘÍZENÍ STUDENTŮ 
 

Osobou odpovědnou vedením a řízení studentů kombinovaného studijního programu je určený 

příslušník Skupiny vysokoškolských forem vzdělávání. V případě nepřítomnosti jiný příslušník této 

skupiny. 

 

KURZOVNÍ VÝUKA NA FTVS UK 
 

Studenti KS jsou povinni se sami přihlašovat v řádných termínech na kurzy organizované FTVS UK. 



 

 

 

KURZOVNÍ VÝUKA NA VO FTVS UK 
 

Studenti jsou povinni se na kurzy VO FTVS UK s předstihem přihlásit a to v termínu nejpozději 

14 dní před začátkem kurzu. Přihlášení na kurz probíhá odesláním přihlášky odpovědné osobě KS 

na email: info@vojenskyobor.cz, nebo faxem na 973 296 100. 

 

MATERIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ STUDENTŮ KS 
 

Studenti KS mají možnost zapůjčení materiálu ze skladu VO FTVS UK a to na kurzy vypsané VO 

FTVS UK nebo FTVS UK. Při půjčování materiálu ze skladu VO FTVS UK mají přednost studenti 

prezenčního studia VO FTVS UK. 

 

AKTUALIZACE INFORMACÍ 
 

Student KS je povinen neprodleně informovat odpovědné osobě  KS o všech změnách souvisejících 

s jeho studiem, zejména: 

 Stav studia – studuje, přerušil studium, ukončil studium, plánovaný termín obhajoby 

bakalářské a magisterské práce apod.; 

 Přihlašování na kurzy VO FTVS UK včetně požadavku na zápůjčku materiálu, apod. 

 Změny – telefon, email apod. 


