Studijní informační systém (SIS)
Úvodní informace pro studenty 1. ročníku
SIS je webová aplikace, která slouží ke správě informací o vašem studiu. Obsahuje řadu modulů,
se kterými budete muset během vašeho studia na fakultě pracovat (zobrazení rozvrhu, přihlašování
se na termín zkoušek/zápočtů, prohlížení výsledků zkoušek, …)
Nejdůležitější moduly v úvody studia jsou:
•
•
•
•
•

Rozvrh NG
Zápis předmětů a rozvrhu
Osobní údaje
Termíny zkoušek – přihlašování
Výsledky zkoušek – prohlížení

Jak vstoupit do SIS

https://is.cuni.cz/studium

Kontakty na podporu pro řešení dotazů nebo problémů ve Studijním informačním systému
•
•

Aplikace Help Desk: https://intranet.faf.cuni.cz/Helpdesk/ (zvolit kategorii SIS, preferováno)
Email: sis.admins@faf.cuni.cz
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Rozvrh NG
Modul slouží zejména k zobrazení vlastního rozvrhu studenta.
•
•
•
•

Je třeba mít nastaven aktuální akademický rok a semestr (např. zimní semestr 2020/21,
provádí se v menu Nastavení).
V režimu „Podrobný“ je zobrazen rozvrh „den po dni“ celý semestr, nejpřehlednější pohled.
V 1. ročníku jsou všechny předměty přiřazeny automaticky podle čísla studijní skupiny.
Pouze předměty Tělesná výchova a sport a Odborná jazyková příprava nejsou klasicky
rozvrženy (informace získáte z Katedry tělesné výchovy a Oddělení odborné jazykové přípravy).

Rozvrhový lístek
•
•
•
•
•

Rozvrhový lístek je v podstatě umístění výuky v daném čase,
učebně, ….
Tmavě modrá – přednášky, pravidelně každý týden.
Světle modrá – přednášky, např. 1x14 dní, pouze vybrané týdny.
Tmavě zelená – cvičení nebo semináře, pravidelně každý týden.
Světle zelená – cvičení nebo semináře, např. 1x14 dní, pouze vybrané týdny.

Doplňující volby
Exportovat do PDF souboru, pro případný tisk, např..
Exportovat do CSV, lze poté načíst např. do Excel.
Exportovat do iCalendar, získaný soubor je možné napojit na vlastní kalendář.

2

Zápis předmětů a rozvrhu
Modul slouží k předběžnému zápisu předmětů a následnému rozvržení.
•

•

1. fáze: Aplikace slouží v k předběžnému zápisu předmětů (pro 1. ročník pouze volitelných
předmětů, pro ostatní ročníky k zápisu všech předmětů). Předběžný zápis je třeba uzamknout
– detailní informace zasílá každým rokem Studijní oddělení.
2. fáze: Následně aplikace slouží k vlastnímu rozvržení předmětů.

existují potenciální volby pro výběr
rozvržení proběhlo automaticky, nelze upravovat
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Osobní údaje
Modul slouží k prohlížení osobních údajů studenta, případné změně vybraných osobních údajů, tisku
potvrzení, nastavení notifikací ze SIS, apod.

•
•
•

Informace/Změna údajů – zde je možné aktualizovat vybrané kontaktní údaje
(telefony, e-mail, platební údaje, rodinný stav, kontaktní adresu, aj.).
Povolení zveřejnit – zde může student rozhodnout, které údaje nechá zveřejnit ostatním
studentům nebo i veřejnosti uživatelům.
Možnosti uživatele – zde je možné nastavit jaké typy informací mají být ze SIS zasílány. Tedy
např. informace o vypsaném termínu nebo výsledku zkoušky.

Jak vytvořit potvrzení – student si může sám vygenerovat potvrzení, a to dvojím způsobem:
o
o

PDF obyčejné – vytisknout a nechat potvrdit na Studijním oddělení
PDF s elektronickým podpisem – vygenerovat a nechat ověřit na libovolném
kontaktním místě Czech Pointu. Podrobné informace
https://intranet.faf.cuni.cz/Oddeleni/Studijni-oddeleni/Povrzeni-o-studiu/
V případě potvrzení v angličtině, stačí SIS přepnout do anglického jazyka (pravý horní roh SIS).
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•

Profil - zde je možno nastavení jednotlivých modulů smazat (vynulovat) nebo ukládání
nastavení dokonce zakázat (Systém si pamatuje, jak mají jednotliví studenti nastaveny
jednotlivé moduly např. filtry, akademický rok, apod.).

•

Zápisový list, Informace o studiích a stážích, Písemnosti – dokumenty týkající se vašeho
studia.
Souhlasy – zde je možné vidět souhlasy se zveřejněním různých údajů, týkajících se vaší
osoby (pokud jste na Studijním oddělení udělili).
E-mail – systém studentům zasílá řadu automatických emailových notifikací. Na tomto místě
naleznete seznam zpráv, které byly zaslány.

•
•
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Termíny zkoušek – přihlašování
Modul slouží k přihlášení se na vypsané termíny zápočtů a zkoušek.

Přihlášení se na termín

Odhlášení se z termínu

Změna termínu
V menu Zapsat, po kliknutí na nový termín dojde k automatickému odhlášení z původního termínu a
přihlášení na termín nový.

Další informace
•
•

Student nemůže být přihlášen na více než jeden termín pro daný předmět.
U obsazených termínů je možné přihlásit se do fronty - „Nastav hlídání (počet ve frontě)“.
Student má možnost zaregistrovat se do více front na několika termínech. Tuto možnost
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•

používejte s rozvahou, jelikož v případě uvolnění místa je student automaticky, bez nutnosti
dalšího potvrzení, přihlášen na hlídaný termín a z původního odhlášen. O změně termínu
systém zasílá notifikaci e-mailem.
Kromě termínů zkoušek nebo zápočtů se studenti mohou přihlásit na nestudijní akce školy
(např. rezervace termínu ve výdejním centru průkazů, na studijním odd., apod.).

Doplňující volby
Zobrazení historie přihlašování

Export do Excelu
Najetím myši nad tyto symboly se vypíše důvod, proč není povoleno přihlášení na
termín.
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Výsledky zkoušek – prohlížení
Modul slouží k zobrazení a tisku přehledu splněných povinností – jedná se v zásadě o elektronický
index.
•

•
•
•

Student je povinen zkontrolovat zápis a správnost výsledku konání zkoušky/zápočtu v SISu;
v případě nedoplnění výsledku do následujícího pracovního dne (u písemného testu do 3
pracovních dnů) ode dne konání příslušné studijní povinnosti nebo v případě chybně
uvedeného výsledku má povinnost na tento fakt neprodleně e-mailem upozornit příslušného
zkoušejícího a v kopii vedoucího dané katedry.
Pro jakýkoli rok/semestr nebo jakoukoli kombinaci roků/semestrů lze také vygenerovat výpis
ve formátu PDF.
Zásadní je údaj „Splněno (celkem)“, udávající zda je kromě předmětu samotného splněna
také případná prerekvizita (prerekvizita je související předmět, jenž musí být splněn také).
Součástí přehledu jsou počty kreditů a průměry, a to jak za celé studium, tak za vybrané
období.
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•

Studijní plán – katalog předmětů studijního plánu studenta s možností filtrování podle
povinnosti nebo splnění. Dále je zde možnost vyobrazit si studijní plán ve stromové struktuře.

•

Kontroly – zde student žádá studijní oddělení o provedení kontroly pro postup a následný
zápis do dalšího úseku studia.

•

Možnosti – tato volba zobrazí Možnosti uživatele v aplikaci Osobní údaje (popsáno výše).
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