
Novinka na UK
Od nynějška si můžete restartovat heslo do CAS pomocí telefonního čísla, pokud ho máte mezi údaji nastavené
a ověřené. Udělejte si čas a telefonní číslo si nastavte. Může vám to v případě zapomenutí hesla ušetřit cestu
na výdejní centrum.

Podpora bádání studentů
Studenti bakalářského a magisterského studia s vlastními nápady mohou žádat do 15. listopadu o studentské
fakultní granty (SFG). Projekt, za který můžete obdržet SFG, vypisuje skoro každá katedra na MFF, tak
neváhejte a vyražte ještě hledat. Přesné informace můžete najít na odkazu níže.

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

Volby do AS UK
Letos se sešly volby do zaměstnanecké komory akademického senátu MFF UK s volbami do obou komor
akademického senátu Univerzity Karlovy. Volit budete moct do studentské komory AS UK ve všech budovách
MFF UK 27. a 28. listopadu. Kandidovat do AS UK lze do 19. listopadu. Více informací naleznete na

mff.cuni.cz/cs/akademicky-senat/volby/ZKASASUK2019

Ubytovací stipendium
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. A hlavně jde o nabídku
omezenou do 21. listopadu.

is.cuni.cz/webapps

Kreditové počty
Studijní si na prváky posvítí už po prvním semestru. Do dalšího levelu je potřeba mít alespoň 12 kreditů
nasbíraných do konce prvního zkouškového. Začni včas, vyplácí se to.

https://mff.cuni.cz/fakulta/predpisy/2017/2017stipendia.pdf
https://mff.cuni.cz/cs/akademicky-senat/volby/ZKASASUK2019
https://is.cuni.cz/webapps/


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.

Prospěchové stipendium
Pakliže se cítíš na těžkou váhu, tak tě asi zajímá, jak je to tady s prospěchovými stipendii. Prospěchová
stipendia se vyplácejí vždy po uplynutí ukončeného úseku studia. O stipendiích se rozhoduje na základě
průměru výsledých známek z předmětu váženého na kredity. Pokud si zkoušku opravíte, pak se známka 4 za
předchozích pokusů se nepočítá. Prospěchové stipendium můžete obdržet ve vyšší nebo nižší míře. Maximální
průměry pro obdržení jednoho z nich se liší pro stipendia za první semestr (tzv. skupina I) a za ukončení
prvního a dalšího ročníku (tzv. skupiny II a III). Více obecných informací najdete na

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

mff.cuni.cz/cs/vnitrni-zalezitosti/predpisy/prikazy-a-smernice-dekana/smernice-dekana-c-14-2018

Studentské spolky
Hledáte-li volnočasové aktivity, pak vám doporučujeme sledovat aktivity Spolku Matfyzák, spolku aplikované
matematiky SIAM a nově vznikajícího spolku ZAZI.

facebook.com/spolek.matfyzak, siam.cuni.cz/cs/events, facebook.com/spolekzazi

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
některých 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 často
kladaných dotazů. Pokud ho ani tam nenajdeš, proveď instrukce v odstavci výše.

faq.matfyz.cz
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