ZMĚNY VE VÝUCE NA VYSOKÝCH ŠKOLÁCH
Od pondělí 7. prosince 2020 bude výuka na Fakultě strojní TUL organizována takto:
BSP
1. ročník bakalářského prezenčního studia
- Prezenční výuka může probíhat do maximálního počtu 20 studentů. To znamená, že všechna
cvičení (s výjimkou SEM) budou probíhat prezenčně podle rozvrhu hodin, který je v IS STAG. Na
některých cvičeních je zapsáno více než 20 studentů, nicméně ne všichni opravdu studují, takže
nepředpokládáme, že by se na výuku dostavilo více osob, než je povoleno, proto se cvičení dělit
nebudou.
- Přednášky budou nadále probíhat on-line formou.
- Je možné, že dojte k úpravám laboratorní výuky předmětů Strojírenství a Chemie – budete o tom
informování vyučujícími.
- Individuální konzultace mohou probíhat neomezeně po předchozí domluvě s vyučujícím.
2. a 3. ročník bakalářského prezenčního studia
- Je povolena praktická, laboratorní, experimentální nebo umělecká výuka za přítomnosti nejvýše
20 studentů. Zda-li se cvičení uskuteční v prezenční podobě na fakultě, rozhodne vyučující, který
Vás bude informovat mailem.
- Přednášky budou nadále probíhat on-line formou.
- Individuální konzultace, měření pro BP apod. mohou probíhat neomezeně po předchozí domluvě
s vyučujícím.
Kombinované bakalářské studium
- Výuka bakalářského kombinovaného studia bude nadále probíhat on-line formou (pokud ve
výjimečných případech po předchozí domluvě vyučující neurčí jinak).
Obecné informace
- Koleje budou otevřeny, od pondělí 7.12.2020 je možné se znovu ubytovat. Pokud se budete chtít
ubytovat už v neděli 6.12.2020, napište, prosím, předem na mail: us.koleje@tul.cz
- Budovy TUL budou otevřeny, menza funguje podle platných hygienických pravidel.
- Pokud se mezi prezenční výukou na fakultě a on-line přednáškami nestihnete vrátit domů nebo na
koleje, můžete pro sledování on-line výuky využít studentský klub, odpočívací prostory na
chodbách nebo velké přednáškové místnosti, které budou otevřeny.
- V celém areálu TUL je nutné ve vnitřních prostorách nosit ochranu úst, dodržovat rozestupy a
používat desinfekci. Pokud máte příznaky nemoci nebo jste v karanténě, na TUL nevstupujte.
- Studijní oddělení bude otevřeno podle běžných úředních hodin – bude aktualizováno zde:
http://www.fs.tul.cz/cz/pro-studenty/kontakty/studijni-oddeleni/
- Přelepky na ISIC si můžete zakoupit v úředních hodinách na studijním oddělení, je jich dost.

NMSP
1. ročník navazujícího magisterského prezenčního studia
- Prezenční výuka může probíhat do maximálního počtu 20 studentů. Protože na rozvrhových
akcích není zapsáno více než povolených 20 studentů, bude veškerá výuka předmětů 1. ročníku
NMSP probíhat prezenčně na fakultě podle rozvrhu hodin, který je v IS STAG (pokud ve
výjimečných případech vyučující neurčí jinak).
- Individuální konzultace mohou probíhat neomezeně po předchozí domluvě s vyučujícím.
- Je povolena praktická, laboratorní, experimentální nebo umělecká výuka za přítomnosti nejvýše
20 studentů. Zda-li se výuka uskuteční v prezenční podobě, rozhodne vyučující, který Vás bude
informovat mailem.
- Individuální konzultace, měření pro DP apod. mohou probíhat neomezeně po předchozí domluvě
s vyučujícím.
Kombinované navazující magisterské studium
- Výuka bude probíhat dle dohody studentů s vyučujícími. Výuka 1. ročníku může probíhat
prezenčně na fakultě bez omezení podle platného rozvrhu, o způsobu výuky 2. ročníku rozhodne
vyučující. Vyučující by Vás měli kontaktovat mailem.
Obecné informace
- Koleje budou otevřeny, od pondělí 7.12.2020 je možné se znovu ubytovat. Pokud se budete chtít
ubytovat už v neděli 6.12.2020, napište, prosím, předem na mail: us.koleje@tul.cz
- Budovy TUL budou otevřeny, menza funguje podle platných hygienických pravidel.
- Pokud se mezi prezenční výukou na fakultě a on-line přednáškami nestihnete vrátit domů nebo na
koleje, můžete pro sledování on-line výuky využít studentský klub, odpočívací prostory na
chodbách nebo velké přednáškové místnosti, které budou otevřeny.
- V celém areálu TUL je nutné ve vnitřních prostorách nosit ochranu úst, dodržovat rozestupy a
používat desinfekci. Pokud máte příznaky nemoci nebo jste v karanténě, na TUL nevstupujte.
- Studijní oddělení bude otevřeno podle běžných úředních hodin – bude aktualizováno zde:
http://www.fs.tul.cz/cz/pro-studenty/kontakty/studijni-oddeleni/
- Přelepky na ISIC si můžete zakoupit v úředních hodinách na studijním oddělení, je jich dost.

