
Nová akademická zima
Jarníkování je velká paráda a na této škole povinné rozhodnutí. Tato tradice je součástí akce zvaná Beánie,
která se tento rok bude konat v 19h 30. 10. 2018 v Troji. Jako obvykle je to den imatrikulace, takže na
učení se vymluvit nemůžeš.

beanie.matfyzak.cz

Novoty na MFF
Tento rok čeká naši fakultu spousta pozitivních změn. Zatím nic neslibujeme, ale na Malé Straně a v Karlíně
by se měla vyskytnout pítka a na Karlíně navíc nově bagety.

Podpora bádání studentů
Komu se chce lépe vstávat, podá si na svůj výzkum grantovou přihlášku u GAUK do 12. listopadu. Co vše
je potřeba si rozmyslet se dozvíte na patřičné stránce. Paralelně s tím mohou bakaláři a magistři s vlastními
nápady žádat do 15. listopadu o studentské fakultní granty (SFG).

cuni.cz/UK-9178.html, mff.cuni.cz/fakulta/predpisy/2017/2017stipendia.pdf

Kreditové počty
Studijní si na prváky posvítí už po prvním semestru. Do dalšího levelu je potřeba mít alespoň 12 kredit
nasbíraných do konce prvního zkouškového. Začni včas, vyplácí se to. Na ty nejpilnější se vztahuje druhá
část následujícího odstavce.

http://beanie.matfyzak.cz
https://cuni.cz/UK-9178.html
https://mff.cuni.cz/fakulta/predpisy/2017/2017stipendia.pdf


Apanáž ke studiu
Pokud nemáš trvalé bydliště v Praze, vztahuje se na tebe ubytovací stipendium. Přesné znění podmínek
nalezneš na stránce, ale vesměs je jen potřeba vyplnit pár údajů na patřičné stránce.

is.cuni.cz/webapps/

Pakliže se cítíš na těžkou váhu, tak tě asi zajímá, jak je to tady s prospěchovými stipendii. Existují dvě
úrovně, které se liší hodnotou maximálního průměru. Více se dozvíš na webu.

mff.cuni.cz/fakulta/predpisy/2017/2017stipendia.pdf

Záměnné a navazující předměty
Asi již víš o tom, že na každý předmět máš jen dva zápisy. Zároveň platí, že předměty se dají různě nahrazovat.
Přirozeně z toho vyplývá, že při nezvládnutí záměnného předmětu se tak ruší jeden zápis pro oba předměty
v této ekvivalenci.

Předměty navíc nestíhám
Zjistil/a jsi po měsíci, že nezvládáš nějakou ze zajímavých přednášek, na kterou ses již směle zapsal/a?
Předběžný zápis a odpis už sice skončil, ale pokud ses ještě nepokusil/a o složení zápočtu, můžeš si předmět
beztrestně odepsat. Pokud jsi na vážkách, konzultace se cvičícím, nebo přednášejícím ti zcela jistě prospěje.

Přednášky z pohodlí domova
Máš to do školy daleko a chceš někdy odjet domů o den dřív, nebo se chceš dozvědět něco o tom, jak vypadají
předměty, na kterých nejsi zapsaný/á? Na stránkách školy můžeš najít kvalitní videozáznamy přednášek.

is.mff.cuni.cz/prednasky

Jak prosté!
Není ti něco jasné? Připadáš si na Matfyzu jak protagonista v Kafkově Procesu? Od toho je tu pro tebe
SKAS. S dvojnými integrály ti nepomůžeme, ale poradíme, na koho se obrátit, kam zajít, co komu napsat a
spoustu dalšího. SKASáci jsou studenti hájící zájmy svých spolužáků a starají se, aby bludných duší bylo co
nejméně.

Odchytni si nás na chodbě, nebo nám napiš na skas@mff.cuni.cz

FAQ
S velkou pravděpodobností se už na dotaz, který se ti honí hlavou, někdo zeptal a my jej zařadili do ČKD.
Pokud ho ani tam nenajdeš, proveď instrukce v odstavci výše.

faq.matfyz.cz
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