INFORMACE PRO NOVÉ STUDENTY

Vážené studentky a studenti,
blahopřejeme Vám k úspěšnému přijetí na naši fakultu!

Stručně Vás chceme seznámit s informacemi, které Vám
pomohou při vstupu na fakultu.
Informace o dění na fakultě a VUT získáte
na internetových (veřejných) a intranetových (neveřejných)
stránkách FA (vyhlášky, studijní předpisy a další důležité
dokumenty, pokyny ke studiu apod.)

a

na

Intraportálu

VUT

(neveřejných)

stránkách

VUT

(elektronický index, průkaz studenta FA nebo ISIC, koleje a
menzy, informace o průběhu Vašeho studia apod.).
Znamená to tedy, že budete dle potřeby přistupovat

do dvou
informačních systémů.

Po zápisu ke studiu
Získáte:

A. PŘÍSTUP DO INFORMAČNÍHO SYSTÉMU VUT
Na webové stránce http://login.vutbr.cz/
1. pomocí svého rodného čísla a „Počátečního hesla“, které je
vytištěno na Rozhodnutí o přijetí ke studiu, získáte své osobní
číslo VUT (tzv. ID, které Vás bude provázet po celou dobu studia
na VUT) a VUTlogin,
2. pak si na další webové stránce zadáte (vytvoříte) své vlastní
VUTheslo.
POZN.:
Pokud jste již na VUT studovali, platí vám dosavadní osobní číslo VUT i VUTheslo.
Klíč přihlášky není počáteční heslo.

pak můžete
PODAT PŘIHLÁŠKU K UBYTOVÁNÍ NA KOLEJÍCH
Přihlášky k ubytování na kolejích studentů budoucích prvních ročníku se podávají
v termínu do 20.7.2018. Pokyny pro podání přihlášky k ubytování na kolejích jsou
umístěny na adresu http://www.kam.vutbr.cz

dále si můžete
PODAT ŽÁDOST O VYDÁNÍ ISIC KARTY
Na adrese https://www.vutbr.cz/intra/prukazy si můžete objednat kartu ISIC (platba
za průkaz musí být připsána na účet uvedený v potvrzení objednávky nejpozději
1.8.2018).
Karta slouží současně jako průkaz studenta.
Pokud si v uvedeném termínu kartu ISIC neobjednáte, dostanete zdarma
standardní průkaz studenta.

Průkaz ISIC lze objednat i později.

B. PŘÍSTUP DO FAKULTNÍ POČÍTAČOVÉ SÍTĚ
práce ve fakultních počítačových laboratořích, Intranetu FA, e-mail
1. FAlogin do počítačové sítě FA je totožný s VUTlogin

FAlogin = VUTlogin =

xaprijmeni

bez diakritiky

2. pro první přihlášení do fakultní počítačové sítě použijete FAlogin a
opět „počáteční heslo“ vytištěné na Rozhodnutí o přijetí ke
studiu. Své vlastní FAheslo si můžete nastavit až se přihlásíte do
fakultní sítě v počítačových učebnách (nejlépe stejné jako
VUTheslo).

Váš fakultní mail :

xaprijmeni@stud.fa.vutbr.cz

FAheslo (do fakultního systému) a VUTheslo (do celoškolského
systému) si můžete změnit sami a tato hesla mohou být stejná do obou
systémů.

DOPORUČUJEME si hesla takto nastavit.

JAK se přihlásit do Intranetu FA a na mail?
FA\xaprijmeni
FAheslo

