Nejdůležitější změny Studijního a zkušebního řádu pro
studenty ČVUT, platné od akademického roku 2015/2016
1. 
Indexy byly zrušeny
, zápis zápočtu/klasifikace se provádí již jen elektronicky do
informačního systému KOS.
2. 
Byl snížen počet opravných zkoušek z každého předmětu z původních dvou na
jeden
. V praxi to znamená, že každou zkoušku může student opakovat na každý zápis
předmětu pouze jedenkrát, přičemž navíc:
∙ 
bakalářští
studenti mohou za celé své studium zkoušku ze š
esti
vybraných
předmětů opakovat dvakrát
∙ 
magisterští
studenti mohou za celé své studium zkoušku ze č
tyř
vybraných
předmětů opakovat dvakrát
(celkový počet druhých opravných termínů nesmí překročit dvojnásobek počtu roků
standardní doby studia, jež je v případě bakalářského studia tříletá, u magisterského pak
dvouletá).
Ø
Důležité

:
Zkoušky konané ve druhém opravném termínu před účinností
novelizovaného SZŘ se do počtu druhých opravných termínů zkoušek nezahrnují;
6, resp. 4 pokusy navíc budou mít tedy i všichni „starší“ studenti.
3. 
Celkový výsledek studia:
∙ 
ruší se hodnocení „prospěl s pochvalou“
u bakalářských absolventů
∙ 
podmínky pro hodnocení „
prospěl s vyznamenáním“ j
sou následující:

celkový výsledek státní závěrečné zkoušky je „A

“
a současně

celkový vážený studijní průměr

je u 
bakalářského studia nejvýše 1,50
,u
magisterského studia
pak nejvýše 
1,30.
Poznámka:
tyto nové podmínky budou platit pro studenty nastupující od akad. r.

2015/2016, pro dříve zapsané bude platit výhodnější varianta.

4. Možnost opravení již získané známky (
za podmínky, že byla získána při prvním zápisu
předmětu): 
na žádost studenta lze povolit druhý zápis již úspěšně ukončeného předmětu. V
takovém případě je klasifikace prvního zápisu předmětu změněna na klasifikační stupeň F.
5. Upřesnění druhého zápisu předmětu
: Druhým zápisem předmětu se rozumí i zápis téhož
předmětu v jiném jazyce či formě studia nebo v jiném studijním programu, dále též zápis
předmětu, který byl ve studijním plánu označen jako ekvivalentní nebo náhradní za tento
předmět.

6. 
Identifikace studenta
: Identifikačním dokumentem je platný občanský průkaz, cestovní
pas, řidičský průkaz nebo průkaz studenta.
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