PRODĚKAN
PRO STUDIUM

PRAVIDLA PRO ZÁPIS DO MODULŮ MSP - ZIMNÍ SEMESTR 2018–19
________________________________________________________________________
1) Studium v magisterském studijním programu je organizováno do modulů. Moduly odpovídají odbornému
zaměření specializovaných ateliérů. Studijní plán modulu sestává z přednášek společných pro všechny
studenty ročníku, individuálně vybraného modulového specializovaného ateliéru a výběru z nabídky povinně
volitelných předmětů.
2) Student zapsaný do 1. ročníku MSP si volí modulový specializovaný ateliér.
3) Student se přihlašuje do modulového specializovaného ateliéru přes Intranet FA VUT ve stanoveném
termínu, a to ve dvou kolech (viz. níže).
4) Vedoucí ateliéru má právo vybrat si studenty, převyšuje-li počet přihlášených jeho kapacitu. Z důvodu
vysokého počtu uchazečů nebo z důvodu předchozích nepřijatelných výsledků studia je v pravomoci
vedoucího modulového specializovaného ateliéru uchazeče odmítnout.
5) Studenti budou zařazeni do modulových specializovaných ateliérů s přihlédnutím k jejich zájmu a výběru
učitelů.
6) Dnem zahájení výuky na FA vstoupí rozdělení studentů do modulů v platnost a je závazné pro celé
studium v MSP. Vzhledem k charakteru ateliérové tvorby nelze modulové specializované ateliéry v průběhu
MSP měnit.
7) Modulové specializované ateliéry MSP vedou interní učitelé. Pokud povede výuku v modulovém
specializovaném ateliéru MSP externí učitel, musí mít ve svém týmu alespoň jednoho z interních členů
ateliéru, který zajišťuje příslušný modul.

název modulu

pracoviště

garant

M3

STAVBA, PROSTOR, MĚSTO

UN

doc. KISZKA

M4

UMĚNÍ V UMĚNÍ

UET

arch. MgA. ŠMÍDEK

modul
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M5

POSTINDUSTRIÁLNÍ MĚSTO A

UU

doc. HAVLIŠ

POSTINDUSTRIÁLNÍ KRAJINA

M7

ARCHITEKTONICKÝ PROSTOR

UPT

doc. PALACKÝ

M8

TEORIE A ARCHITEKTONICKÁ TVORBA

UT

doc. HRUBÝ

UPP

doc. HRABEC

TEORIE, DĚJINY, TECHNIKA PAMÁTKOVÉ PÉČE
M9

V ARCHITEKTONICKÉM NÁVRHU

4) časový harmonogram:
Do pondělí

Vkládání nabídky modulových témat

přes intranet

11. 6. 2018 24:00
Středa

Učitelé

Zveřejnění nabídky modulových témat

13. 6. 2018

Intranet registrace

Čtvrtek

Den otevřených ateliérů – dobrovolná veřejná

14. 6. 2018

prezentace pedagogů a modulových témat

Od středy 27. 6. 2018

I. kolo – registrace studentů do modulů

Do pátku 29. 6. 2018

Ústavy - učitelé

Studenti přes
intranet

8:00 – 24:00

Od soboty 28. 6. 2018 8:00

Výběr z registrovaných studentů

Učitelé přes

Do pondělí 9. 7. 2018 24:00

(pokud není kapacita učitele naplněna, jsou

intranet

volná místa k dispozici pro registraci ve II. Kole.
Pokud bude původní limit překročen, je možno
ho zvýšit.) 
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Úterý 10. 7. 2018

II. kolo – registrace studentů nezařazených

Studenti přes

8:00 – 24:00

v I. kole

intranet

Středa 11. 7. 2018 –

Koordinace zařazení studentů

Proděkan pro

pátek 13. 7. 2018
Pondělí 16. 7. 2018

výuku, SO
Zveřejnění zařazení studentů do ateliérů

Proděkan pro
výuku, garanti

 Optimální počet vedených studentů je 20 (odpovídá 1,0 úvazku AP)
Maximální počet vedených studentů jedním pedagogem je 25
Pozor!
V I. Kole registrací bude možno se registrovat neomezeně, při výběru nutno respektovat limit 25
studentů. Pokud učitel neprovede výběr po skončení I. Kola, systém automaticky ponechá prvních x
přihlášených dle časové posloupnosti v celkovém počtu 25 (s již registrovanými studenty MSP a studenty
hlásícími se do ateliérů BSP).
Do celkového maximálního limitu 25 studentů / učitele je třeba započítat rovněž již zapsané
studenty v MSP a rovněž studenty nově se hlásící do ateliérů BSP!!!
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