
Minimální počet kreditů v 1. ročníku
Zkouškové už je v plném proudu a proto připomínáme, že na konci zkouškového období musí mít studenti 1.
ročníku bakaláře alespoň 12 kreditů, aby mohli postoupit do druhého semestru.

Dej nám zpětnou vazbu!
Byl jsi nespokojený s nějakým předmětem? Nebo jsi naopak vyhrál skvělého vyučujícího? Obojí je užitečné
zanést do ankety v SIS! Vedení anketu čte, stejně jako studenti. Když napíšeš slovní komentář, pomůžeš
tím další generaci. A co ty? Co takhle juknout do ankety na hodnocení vyučujících, ať se ti lépe vybírají
paralelky?

Nejen poradenské centrum
Občas nevíš, kudy kam? Trochu hlava v pejru z toho, co se školou? Stíháš nebo úplně ne? Jestli máš pocit,
že by to chtělo trochu nakopnout a podívat se na tvůj problém z venku, zkus se ozvat na KáPéčko Karolině
Šolcové. Pracuje s IPSC a pokud nebude vědět sama, zkusíte spolu najít řešení.

karolina.solcova@mff.cuni.cz,

mff.cuni.cz/cs/ofskp/kariera

Ples
Přijď oslavit konec zkouškového spolu se svými vyučujícími na fakultní ples v Žofíně v pondělí 11. 3. 2019
od 19:30. Letošní ples bude skutečně pohádkový!

ples.matfyzak.cz



Videozáznamy přednášek
Už mnoho přednášek z matfyzu je natočených a můžeš se na ně kouknout v pohodlí doma třeba před zkouškou
pro opakování, nebo ze zájmu o předměty, na které v semestru nestihneš chodit.

https://is.mff.cuni.cz/prednasky/

Praktické bakalářky a diplomky
Diplomky a bakalářky na Matfyzu, hozené více do aplikace, se rojí čím dál více. Pokud nenajdeš zajímavou
ve standardní nabídce, ale zajímá tě nějaká firma, zkus se ozvat na OFSKP či KPC. Kontakt na přímo občas
funguje lépe než přes info.

karolina.solcova@mff.cuni.cz,

mff.cuni.cz/cs/ofskp/kariera

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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