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ÚVOD 
 

Vážená studentko, vážený studente, 

publikaci Informace o studiu v akademickém roce 2022/2023 připravil kolektiv pracovníků 
FSI pro studenty studijních programů, které fakulta realizuje v tomto akademickém roce. Účelem 
je informovat o organizaci studia, jeho náplni a poskytnout průvodce studiem, včetně 
studentského života, jehož součástí je i kulturní a sportovní vyžití. 

V úvodu naleznete základní informace o struktuře univerzity a fakulty, harmonogram 
akademického roku, následuje Studijní a zkušební řád UJEP, který doporučujeme pečlivě 
prostudovat, neboť je základním dokumentem upravujícím práva a povinnosti studentů. 

Hlavní částí publikace jsou studijní plány. Studijní plány vymezují povinné a povinně 
volitelné kurzy, jejich hodinovou dotaci, způsoby kontroly a dotaci kreditními body. Uvedené 
studijní plány  jsou doporučené. Zaručují vypsání kurzů, které se v rozvrhu daného semestru 
nepřekrývají a dodržují jejich návaznosti. Student si výběrem kurzů může volit individuální studijní 
plán z předmětů svého studijního plánu. Kritériem postoupení do vyššího roku studia je dosažení 
stanoveného počtu bodů, což upravuje studijní a zkušební řád UJEP.  

Během studia Vás bude provázet informační systém STAG, který poskytuje komplexní  
informace nejen o studijních plánech, ale umožňuje i elektronický zápis kurzů pro daný 
akademický rok, zprostředkovává přihlašování na zkoušky, eviduje studijní výsledky atd.  

Pro studenty, kteří se chystají studium dokončit jsou v publikaci zařazeny závazné pokyny 
pro vypracování bakalářských a diplomových prací a okruhy státních závěrečných zkoušek. 

Užitečné informace o univerzitě, fakultě, kolejích, menzách a o možnostech kulturního 
a sportovního vyžití jsou uvedeny na konci brožury. 

 

Věříme, že následující řádky budou pro vás přínosem a přejeme vám příjemný a úspěšný 
akademický rok 2022/2023. 

 
 
 

Kolektiv pracovníků FSI UJEP 
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1 Univerzita J. E. Purkyně 
 

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem byla založena po společenských 
změnách, vyvolaných rokem 1989, 28. září 1991. Nese jméno rodáka z Libochovic, českého 
vědce Jana Evangelisty Purkyně (1787-1869). Prvním českým vysokoškolským ústavem v Ústí 
nad Labem byla Vyšší pedagogická škola, založená roku 1954. Roku 1959 se transformovala na 
Pedagogický institut. V roce 1964 vznikla Pedagogická fakulta v Ústí nad Labem. 

Univerzitu Jana Evangelisty Purkyně tvoří Pedagogická fakulta, Fakulta sociálně 
ekonomická, Filozofická fakulta, Fakulta životního prostředí, Fakulta umění a designu, 
Přírodovědecká fakulta, Fakulta strojního inženýrství a Fakulta zdravotnických studií. 

 
Rektor 

doc. RNDr. Martin Balej, Ph.D. 

Prorektorka pro studium, statutární zástupce rektora 

RNDr. Alena Chvátalová, Ph.D. 

Prorektor pro vědu a další tvůrčí činnost 

doc. Ing. Martin Novák, Ph.D.  

Prorektor pro vnější vztahy 

prof. PaedDr. Pavel Doulík, Ph.D.  

Prorektor pro rozvoj a kvalitu 

PhDr. Jaroslav Zukerstein, Ph.D. 

Kvestor 

Ing. Leoš Nergl 

Rektorát 

Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem 

Pasteurova 1 

400 96  Ústí nad Labem 

Tel.: 475 282 115 

E-mail: rektor@ujep.cz 

Internet: www.ujep.cz 
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2 Fakulta Strojního inženýrství 
 

Původní název fakulty strojního inženýrství (FSI) byl Fakulta výrobních technologií 
a managementu (FVTM). Fakulta vznikla dne 1.9.2006 z Ústavu techniky a řízení výroby, který 
vznikl roku 1998 z katedry Technické výchovy Pedagogické fakulty. Vše je vyvrcholením snah 
o otevření technicky orientovaných studií na univerzitě a podporuje tak snahu garantovat 
technické vzdělání celého regionu, včetně oblasti průmyslové výroby a jejího řízení.  

Fakulta připravuje v současné době technicko-ekonomické pracovníky v bakalářských, 
navazujících magisterských a doktorském studijním programu. Dále se podílí na realizaci 
bakalářských dvouoborových studií společně s Přírodovědeckou fakultou. Náplní fakulty je také 
vědecká a výzkumná činnost. 
 
 
Děkan      Sekretariát děkana 

prof. Ing. Štefan Michna, PhD.   Bc. Šárka Fockeová  

Proděkan pro vědu a další tvůrčí činnost  Referent vědy 

Prof. Dr. Ing. Libor Beneš, IWE    Stanislava Prošková Zindulková 

Proděkan pro studium a celoživotní vzdělávání Studijní oddělení 

Ing. Tomáš Vysloužil, Ph.D.    Soňa Olivová, Bc. Lucie Skrčená 

Proděkan pro rozvoj a kvalitu Servisní technik 

Ing. Jan Štěrba, Ph.D.    Bc. Martin Bárta 

Proděkan pro vnější vztahy Koordinátor ERASMUS 

Ing. Michal Lattner, Ph.D.  Ing. Martin Svoboda, Ph.D. 
    

 

Tajemník fakulty     Sekretariát ústavů  

Ing. Pavel Houška     Zuzana Albrechtová 

      Dana Šmejkalová 

 

 

 

   

Jednotlivé ústavy Fakulty a jejich vedoucí 

Ústav strojů a energetiky (USE):   doc. Ing. Jaromír Cais, Ph.D. 

Ústav technologií a materiálů (UTM):   doc. Ing. Nataša Náprstková, Ph.D. 

 

http://cz.fvtm.ujep.cz/karta.php?zobraz=karta&idprac=28
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Zástupci v Akademickém senátu UJEP 

doc. Ing. Jaromír Cais, Ph.D.    Bc. Patrik Balcar 

Ing. Pavel Kraus     Xuan Quang Dang 

Ing. Martin Svoboda, Ph.D.  

 

Zástupci v Akademickém senátu FSI UJEP 

doc. PhDr. Jan Novotný, Ph.D. – předseda as FSI Ing.  Tomáš Vlach – místopředseda 

doc. Ing. Jaromír Cais, Ph.D.    Bc. Patrik Balcar 

Ing. Vít Černohlávek    Vladimír Macháček 

Mgr. Iryna Hren    

Ing. Pavel Kraus      

Ing. Martin Svoboda, Ph.D.  

   

Adresa 

Fakulta strojního inženýrství    Tel.: 475 285 538 

Univerzita J. E. Purkyně    E-mail: kontakt.fsi@ujep.cz 

Pasteurova 3334/7     Internet: www.fsi.ujep.cz 

400 96  Ústí nad Labem      
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Pracovníci Fakulty strojního inženýrství v Ústí nad Labem 

Ústav strojů a energetiky (ÚSE) 

https://fsi.ujep.cz/ustav-stroju-a-energetiky/personalni-slozeni/ 

 

Ústav technologií a materiálů (ÚTM) 

https://fsi.ujep.cz/ustav-technologii-a-materialu/personalni-slozeni/ 

 

Věděckotechnický park (VTP) 

https://fsi.ujep.cz/vedeckotechnicky-park/personalni-slozeni-a-kontakty/ 

 

https://fsi.ujep.cz/ustav-stroju-a-energetiky/personalni-slozeni/
https://fsi.ujep.cz/ustav-technologii-a-materialu/personalni-slozeni/
https://fsi.ujep.cz/vedeckotechnicky-park/personalni-slozeni-a-kontakty/
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3 Vědecká rada FSI 
 

https://fsi.ujep.cz/vedecka-rada/ 
 
 
 

https://fsi.ujep.cz/vedecka-rada/
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4 FSI - harmonogram akademického roku 2022/2023 
 
https://fsi.ujep.cz/harmonogram-akademickeho-roku/ 

https://fsi.ujep.cz/harmonogram-akademickeho-roku/
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5 Studijní a zkušební řád UJEP 
 
https://www.ujep.cz/cs/dokumenty  

Studijní a zkušební řád pro studium v bakalářských a magisterských 
studijních programech UJEP (platnost od 13. 9. 2021; účinnost od 20. 9. 
2021) 

 

 

 

 

 

https://www.ujep.cz/cs/dokumenty
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6 Zahraniční pobyty 
Program LLP ERASMUS 

Studenti a akademičtí pracovníci FSI mají v rámci programu Erasmus+ možnost využít 
studijního a výukového pobytu na několika evropských univerzitách a vysokých školách, se 
kterými fakulta uzavřela bilaterální smlouvu: 
 
https://fsi.ujep.cz/erasmus/ 
 
Účastníci programu LLP ERASMUS mají možnost studovat až dva semestry na zahraniční 
partnerské univerzitě. Získávají finanční podporu, jejíž výše se odvíjí od výběru partnerské 
univerzity. Předpokladem studia v zahraničí je znalost jazyka hostitelské země nebo anglického 
jazyka do té míry, že student může navštěvovat přednášky, semináře, zpracovávat seminární 
práce a skládat zkoušky během studia v zahraničí. Zájemci mohou v programu Erasmus+ 
vycestovat od 3 do 12 měsíců jak v rámci studia, tak i pracovních stáží v zahraniční  firmě. 
Výběrová řízení probíhají na FSI vždy v průběhu února na zimní semestr následujícího 
akademického roku a v průběhu října na letní semestr stávajícího akademického roku.  

 

Kontaktní osoby a adresy 
Ing. Martin Svoboda, Ph.D. 
Fakultní koordinátor programu Erasmus+ 
FSI UJEP 
Na Okraji 1001/7 
400 96  Ústí nad Labem 
tel.: 475 285 532 
e-mail: martin.svoboda@ujep.cz 
 

Ing. Gabriela Krečová 
Institucionální koordinátorka programu 
Erasmus+ UJEP 
Odd. pro vnější vztahy 
Pasteurova 1 
400 96  Ústí nad Labem 
tel.: 475 286 277 
e-mail: gabriela.krecova@ujep.cz 

  
 
 

https://fsi.ujep.cz/erasmus/
mailto:martin.svoboda@ujep.cz
mailto:gabriela.krecova@ujep.cz
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7 Bakalářské studijní programy 

Všechny bakalářské studijní programy jsou ve formě prezenční (prezenční výuka) i kombinované 
(kombinace prezenčního a distančního studia, výuka probíhá v pátek a sobotu). 
 
Návaznost na další typy studijních programů 
         Podmínkou přijetí do bakalářského studijního programu je je absolvování střední školy 
a úspěšné složení maturitní zkoušky. Absolventi mohou pokračovat studiem navazujícího 
magisterského studijního programu. 
 
Podmínky, které musí student splnit v průběhu studia a při jeho řádném ukončení 
         Student musí úspěšně zakončit všechny povinné a povinně volitelné předměty 
předepsané studijním plánem (v rozsahu alespoň 180 kreditů). Další podmínky jsou dány 
souborem studijních předpisů. 
 
Státní závěrečná zkouška 
         Člení se na obhajobu bakalářské práce a odbornou rozpravu. Při obhajobě se hodnotí 
odborná úroveň předložené práce i forma její prezentace. Při odborné rozpravě se ověřuje 
úroveň znalostí z problematiky studovaného oboru, zejména v oblastech, které souvisejí 
s tématem závěrečné práce. 
 
Udělovaný titul:    Bc. 
Standardní délka studia:  3 roky 
Maximální délka studia:  5 let 

 

 

 

7.1 Řízení výroby 
https://fsi.ujep.cz/studijni-programy/#bRV 
Kód studijního programu: B0715A270018 
 
Forma studia:   prezenční (standardní plán studia) 
https://portal.ujep.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-browser-
vizualizace&browserFakulta=FSI&browserRok=2022&browserProgram=1023&browserObor=183
3&browserPlan=13401 
 

Forma studia:   kombinovaná (standardní plán studia) 
https://portal.ujep.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-browser-
vizualizace&browserFakulta=FSI&browserRok=2022&browserProgram=1022&browserObor=182
9&browserPlan=13402 
 
 
 

 

https://fsi.ujep.cz/studijni-programy/#bRV
https://portal.ujep.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-browser-vizualizace&browserFakulta=FSI&browserRok=2022&browserProgram=1023&browserObor=1833&browserPlan=13401
https://portal.ujep.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-browser-vizualizace&browserFakulta=FSI&browserRok=2022&browserProgram=1023&browserObor=1833&browserPlan=13401
https://portal.ujep.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-browser-vizualizace&browserFakulta=FSI&browserRok=2022&browserProgram=1023&browserObor=1833&browserPlan=13401
https://portal.ujep.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-browser-vizualizace&browserFakulta=FSI&browserRok=2022&browserProgram=1023&browserObor=1833&browserPlan=13401
https://portal.ujep.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-browser-vizualizace&browserFakulta=FSI&browserRok=2022&browserProgram=1022&browserObor=1829&browserPlan=13402
https://portal.ujep.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-browser-vizualizace&browserFakulta=FSI&browserRok=2022&browserProgram=1022&browserObor=1829&browserPlan=13402
https://portal.ujep.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-browser-vizualizace&browserFakulta=FSI&browserRok=2022&browserProgram=1022&browserObor=1829&browserPlan=13402
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7.2 Materiály a technologie v dopravě 
 

https://fsi.ujep.cz/studijni-programy/#bMTD 
Kód studijního programu: B0715A270019 
 
Forma studia:  prezenční (standardní plán studia) 
https://portal.ujep.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-browser-
vizualizace&browserFakulta=FSI&browserRok=2022&browserProgram=1025&browserObor=183
2&browserPlan=13403 
 

Forma studia:  kombinovaná (standardní plán studia) 
https://portal.ujep.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-browser-
vizualizace&browserFakulta=FSI&browserRok=2022&browserProgram=1024&browserObor=182
8&browserPlan=13404 
 
 
 

 

7.3 Energetika 
 

https://fsi.ujep.cz/studijni-programy/#bE 
Kód studijního programu: B0713A270004 
 
Forma studia:  prezenční (standardní plán studia) 
https://portal.ujep.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-browser-
vizualizace&browserFakulta=FSI&browserRok=2022&browserProgram=941&browserObor=1765
&browserPlan=13397 
 

Forma studia:  kombinovaná (standardní plán studia) 
https://portal.ujep.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-browser-
vizualizace&browserFakulta=FSI&browserRok=2022&browserProgram=940&browserObor=1766
&browserPlan=13398 
 
 

 

https://fsi.ujep.cz/studijni-programy/#bMTD
https://portal.ujep.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-browser-vizualizace&browserFakulta=FSI&browserRok=2022&browserProgram=1025&browserObor=1832&browserPlan=13403
https://portal.ujep.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-browser-vizualizace&browserFakulta=FSI&browserRok=2022&browserProgram=1025&browserObor=1832&browserPlan=13403
https://portal.ujep.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-browser-vizualizace&browserFakulta=FSI&browserRok=2022&browserProgram=1025&browserObor=1832&browserPlan=13403
https://portal.ujep.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-browser-vizualizace&browserFakulta=FSI&browserRok=2022&browserProgram=1024&browserObor=1828&browserPlan=13404
https://portal.ujep.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-browser-vizualizace&browserFakulta=FSI&browserRok=2022&browserProgram=1024&browserObor=1828&browserPlan=13404
https://portal.ujep.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-browser-vizualizace&browserFakulta=FSI&browserRok=2022&browserProgram=1024&browserObor=1828&browserPlan=13404
https://fsi.ujep.cz/studijni-programy/#bE
https://portal.ujep.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-browser-vizualizace&browserFakulta=FSI&browserRok=2022&browserProgram=941&browserObor=1765&browserPlan=13397
https://portal.ujep.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-browser-vizualizace&browserFakulta=FSI&browserRok=2022&browserProgram=941&browserObor=1765&browserPlan=13397
https://portal.ujep.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-browser-vizualizace&browserFakulta=FSI&browserRok=2022&browserProgram=941&browserObor=1765&browserPlan=13397
https://portal.ujep.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-browser-vizualizace&browserFakulta=FSI&browserRok=2022&browserProgram=940&browserObor=1766&browserPlan=13398
https://portal.ujep.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-browser-vizualizace&browserFakulta=FSI&browserRok=2022&browserProgram=940&browserObor=1766&browserPlan=13398
https://portal.ujep.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-browser-vizualizace&browserFakulta=FSI&browserRok=2022&browserProgram=940&browserObor=1766&browserPlan=13398
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7.4 Konstrukce strojů a zařízení 
 

https://fsi.ujep.cz/studijni-programy/#bKSZ 
Kód studijního programu: B0715A270010 
 
Forma studia:  prezenční (standardní plán studia) 
https://portal.ujep.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-browser-
vizualizace&browserFakulta=FSI&browserRok=2022&browserProgram=672&browserObor=1715
&browserPlan=13399 
 

Forma studia:  kombinovaná (standardní plán studia) 
https://portal.ujep.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-browser-
vizualizace&browserFakulta=FSI&browserRok=2022&browserProgram=671&browserObor=1714
&browserPlan=13400 
 
 
 

 

7.5 Řízení jakosti 
 

https://fsi.ujep.cz/studijni-programy/#bRJ 
Kód studijního programu: B0788P270001 
 
Forma studia:  prezenční (standardní plán studia) 
https://portal.ujep.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-browser-
vizualizace&browserFakulta=FSI&browserRok=2022&browserProgram=1371&browserObor=223
4&browserPlan=13889 
 

Forma studia:  kombinovaná (standardní plán studia) 
https://portal.ujep.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-browser-
vizualizace&browserFakulta=FSI&browserRok=2022&browserProgram=1370&browserObor=223
3&browserPlan=13890 
 
 
 
 
 
 

 

https://fsi.ujep.cz/studijni-programy/#bKSZ
https://portal.ujep.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-browser-vizualizace&browserFakulta=FSI&browserRok=2022&browserProgram=672&browserObor=1715&browserPlan=13399
https://portal.ujep.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-browser-vizualizace&browserFakulta=FSI&browserRok=2022&browserProgram=672&browserObor=1715&browserPlan=13399
https://portal.ujep.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-browser-vizualizace&browserFakulta=FSI&browserRok=2022&browserProgram=672&browserObor=1715&browserPlan=13399
https://portal.ujep.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-browser-vizualizace&browserFakulta=FSI&browserRok=2022&browserProgram=671&browserObor=1714&browserPlan=13400
https://portal.ujep.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-browser-vizualizace&browserFakulta=FSI&browserRok=2022&browserProgram=671&browserObor=1714&browserPlan=13400
https://portal.ujep.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-browser-vizualizace&browserFakulta=FSI&browserRok=2022&browserProgram=671&browserObor=1714&browserPlan=13400
https://fsi.ujep.cz/studijni-programy/#bRJ
https://portal.ujep.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-browser-vizualizace&browserFakulta=FSI&browserRok=2022&browserProgram=1371&browserObor=2234&browserPlan=13889
https://portal.ujep.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-browser-vizualizace&browserFakulta=FSI&browserRok=2022&browserProgram=1371&browserObor=2234&browserPlan=13889
https://portal.ujep.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-browser-vizualizace&browserFakulta=FSI&browserRok=2022&browserProgram=1371&browserObor=2234&browserPlan=13889
https://portal.ujep.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-browser-vizualizace&browserFakulta=FSI&browserRok=2022&browserProgram=1370&browserObor=2233&browserPlan=13890
https://portal.ujep.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-browser-vizualizace&browserFakulta=FSI&browserRok=2022&browserProgram=1370&browserObor=2233&browserPlan=13890
https://portal.ujep.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-browser-vizualizace&browserFakulta=FSI&browserRok=2022&browserProgram=1370&browserObor=2233&browserPlan=13890
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7.6 Materiálové inženýrství 
 

https://fsi.ujep.cz/studijni-programy/#bMI 
Kód studijního programu: B0715P270022 
 
Forma studia:  prezenční (standardní plán studia) 
https://portal.ujep.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-browser-
vizualizace&browserFakulta=FSI&browserRok=2022&browserProgram=1516&browserObor=230
0&browserPlan=14112 

https://fsi.ujep.cz/studijni-programy/#bMI
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8 Navazující magisterské studijní programy 
Všechny navazující magisterské studijní programy jsou ve formě prezenční (prezenční výuka) i 
kombinované (kombinace prezenčního a distančního studia, výuka probíhá v pátek a sobotu). 
 
Návaznost na další typy studijních programů 
         Podmínkou přijetí do navazujícího magisterského programu je dosažení VŠ titulu 
bakalář. Absolventi mohou pokračovat studiem doktorského studijního programu. 
 
Podmínky, které musí student splnit v průběhu studia a při jeho řádném ukončení 
         Student musí úspěšně zakončit všechny povinné a povinně volitelné předměty 
předepsané studijním plánem (v rozsahu alespoň 120 kreditů). Další podmínky jsou dány 
souborem studijních předpisů. 
 
Státní závěrečná zkouška 
         Člení se na obhajobu diplomové práce a odbornou rozpravu. Při obhajobě se hodnotí 
odborná úroveň předložené práce i forma její prezentace. Při odborné rozpravě se ověřuje 
úroveň znalostí z problematiky studovaného oboru, zejména v oblastech, které souvisejí 
s tématem závěrečné práce. 
 
Udělovaný titul:    Ing. 
Standardní délka studia:  2 roky 
Maximální délka studia:  4 let 
 
 
 

8.1 Produktové inženýrství 
 

https://fsi.ujep.cz/studijni-programy/#nPI 
Kód studijního programu: B0715A270029 
 
Forma studia:  prezenční (standardní plán studia) 
https://portal.ujep.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-browser-
vizualizace&browserFakulta=FSI&browserRok=2022&browserProgram=1027&browserObor=183
1&browserPlan=13407 
 

Forma studia:  kombinovaná (standardní plán studia) 
https://portal.ujep.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-browser-
vizualizace&browserFakulta=FSI&browserRok=2022&browserProgram=1026&browserObor=183
0&browserPlan=13408 
 
 
 
 
 

https://fsi.ujep.cz/studijni-programy/#nPI
https://portal.ujep.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-browser-vizualizace&browserFakulta=FSI&browserRok=2022&browserProgram=1027&browserObor=1831&browserPlan=13407
https://portal.ujep.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-browser-vizualizace&browserFakulta=FSI&browserRok=2022&browserProgram=1027&browserObor=1831&browserPlan=13407
https://portal.ujep.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-browser-vizualizace&browserFakulta=FSI&browserRok=2022&browserProgram=1027&browserObor=1831&browserPlan=13407
https://portal.ujep.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-browser-vizualizace&browserFakulta=FSI&browserRok=2022&browserProgram=1026&browserObor=1830&browserPlan=13408
https://portal.ujep.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-browser-vizualizace&browserFakulta=FSI&browserRok=2022&browserProgram=1026&browserObor=1830&browserPlan=13408
https://portal.ujep.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-browser-vizualizace&browserFakulta=FSI&browserRok=2022&browserProgram=1026&browserObor=1830&browserPlan=13408
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8.2 Produktové inženýrství 
 

https://fsi.ujep.cz/studijni-programy/#nMTD 
Kód studijního programu: B0715A270030 
 
Forma studia:  prezenční (standardní plán studia) 
https://portal.ujep.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-browser-
vizualizace&browserFakulta=FSI&browserRok=2022&browserProgram=1029&browserObor=183
5&browserPlan=13410 
 

Forma studia:  kombinovaná (standardní plán studia) 
https://portal.ujep.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-browser-
vizualizace&browserFakulta=FSI&browserRok=2022&browserProgram=1028&browserObor=183
4&browserPlan=13409 
 
 
 
 
 
 
 

8.3 Energetika 
 

https://fsi.ujep.cz/studijni-programy/#nE 
Kód studijního programu: B0713A270007 
 
Forma studia:  prezenční (standardní plán studia) 
https://portal.ujep.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-browser-
vizualizace&browserFakulta=FSI&browserRok=2022&browserProgram=942&browserObor=1768
&browserPlan=13405 
 

Forma studia:  kombinovaná (standardní plán studia) 
https://portal.ujep.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-browser-
vizualizace&browserFakulta=FSI&browserRok=2022&browserProgram=943&browserObor=1767
&browserPlan=13406 
 
 
 
 

https://fsi.ujep.cz/studijni-programy/#nMTD
https://portal.ujep.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-browser-vizualizace&browserFakulta=FSI&browserRok=2022&browserProgram=1029&browserObor=1835&browserPlan=13410
https://portal.ujep.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-browser-vizualizace&browserFakulta=FSI&browserRok=2022&browserProgram=1029&browserObor=1835&browserPlan=13410
https://portal.ujep.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-browser-vizualizace&browserFakulta=FSI&browserRok=2022&browserProgram=1029&browserObor=1835&browserPlan=13410
https://portal.ujep.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-browser-vizualizace&browserFakulta=FSI&browserRok=2022&browserProgram=1028&browserObor=1834&browserPlan=13409
https://portal.ujep.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-browser-vizualizace&browserFakulta=FSI&browserRok=2022&browserProgram=1028&browserObor=1834&browserPlan=13409
https://portal.ujep.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-browser-vizualizace&browserFakulta=FSI&browserRok=2022&browserProgram=1028&browserObor=1834&browserPlan=13409
https://fsi.ujep.cz/studijni-programy/#nE
https://portal.ujep.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-browser-vizualizace&browserFakulta=FSI&browserRok=2022&browserProgram=942&browserObor=1768&browserPlan=13405
https://portal.ujep.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-browser-vizualizace&browserFakulta=FSI&browserRok=2022&browserProgram=942&browserObor=1768&browserPlan=13405
https://portal.ujep.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-browser-vizualizace&browserFakulta=FSI&browserRok=2022&browserProgram=942&browserObor=1768&browserPlan=13405
https://portal.ujep.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-browser-vizualizace&browserFakulta=FSI&browserRok=2022&browserProgram=943&browserObor=1767&browserPlan=13406
https://portal.ujep.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-browser-vizualizace&browserFakulta=FSI&browserRok=2022&browserProgram=943&browserObor=1767&browserPlan=13406
https://portal.ujep.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-browser-vizualizace&browserFakulta=FSI&browserRok=2022&browserProgram=943&browserObor=1767&browserPlan=13406
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8.4 Inženýrská mechanika a automatizace 
 

https://fsi.ujep.cz/studijni-programy/#nIMA 
Kód studijního programu: B0715A270036 
 
Forma studia:  prezenční (standardní plán studia) 
https://portal.ujep.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-browser-
vizualizace&browserFakulta=FSI&browserRok=2022&browserProgram=1368&browserObor=223
2&browserPlan=13887 
 

Forma studia:  kombinovaná (standardní plán studia) 
https://portal.ujep.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-browser-
vizualizace&browserFakulta=FSI&browserRok=2022&browserProgram=1367&browserObor=223
1&browserPlan=13888 
 

 
 

 

 

8.5 Materiálové inženýrství 
 

https://fsi.ujep.cz/studijni-programy/#nIMA 
Kód studijního programu: B0715A270039 
 
Forma studia:  prezenční (standardní plán studia) 
https://portal.ujep.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-browser-
vizualizace&browserFakulta=FSI&browserRok=2022&browserProgram=1517&browserObor=230
1&browserPlan=14113 

https://fsi.ujep.cz/studijni-programy/#nIMA
https://portal.ujep.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-browser-vizualizace&browserFakulta=FSI&browserRok=2022&browserProgram=1368&browserObor=2232&browserPlan=13887
https://portal.ujep.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-browser-vizualizace&browserFakulta=FSI&browserRok=2022&browserProgram=1368&browserObor=2232&browserPlan=13887
https://portal.ujep.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-browser-vizualizace&browserFakulta=FSI&browserRok=2022&browserProgram=1368&browserObor=2232&browserPlan=13887
https://portal.ujep.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-browser-vizualizace&browserFakulta=FSI&browserRok=2022&browserProgram=1367&browserObor=2231&browserPlan=13888
https://portal.ujep.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-browser-vizualizace&browserFakulta=FSI&browserRok=2022&browserProgram=1367&browserObor=2231&browserPlan=13888
https://portal.ujep.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-browser-vizualizace&browserFakulta=FSI&browserRok=2022&browserProgram=1367&browserObor=2231&browserPlan=13888
https://fsi.ujep.cz/studijni-programy/#nIMA
https://portal.ujep.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-browser-vizualizace&browserFakulta=FSI&browserRok=2022&browserProgram=1517&browserObor=2301&browserPlan=14113
https://portal.ujep.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-browser-vizualizace&browserFakulta=FSI&browserRok=2022&browserProgram=1517&browserObor=2301&browserPlan=14113
https://portal.ujep.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-browser-vizualizace&browserFakulta=FSI&browserRok=2022&browserProgram=1517&browserObor=2301&browserPlan=14113
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9 Seznam volitelných předmětů FSI 
 

kód úst. kurz kr. dot. sem. zk/z 

S001P USE Obnovitelné zdroje energie 4 2/1 l zk 

S002P USE Technika prostředí 4 2/1 l z 

S003P USE Úvod do strojnictví a elektrotechniky 5 3/1 z zk 

S004P UTM Výrobní technologie I 3 2/1 l zk 

S005P UTM Výrobní technologie II 3 2/1 l zk 

S006P UTM Technické materiály 3 2/1 l zk 

S001K USE Obnovitelné zdroje energie 4 8 l zk 

S002K USE Technika prostředí 4 8 l z 

S003K USE Úvod do strojnictví a elektrotechniky 5 10 z zk 

S004K UTM Výrobní technologie I 3 10 l zk 

S005K UTM Výrobní technologie II 3 10 l zk 

S006K UTM Technické materiály 3 10 l zk 
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10 Doktorský studijní program 
 

https://fsi.ujep.cz/doktorske-studium/ 
 
Doktorské studium je ve formě prezenční i kombinované. 
 
Návaznost na další typy studijních programů 
         Podmínkou přijetí do doktorského studijního programu je dosažení VŠ titulu bakalář.  
 
Udělovaný titul:    Ph.D. 
Standardní délka studia:  4 roky 
Maximální délka studia:  7 let 

 
Studijní program: Strojírenská technologie 
 
Seznam předmětů: https://fsi.ujep.cz/wp-content/uploads/2020/11/Predměty-doktorskeho-

studia-P0715D270023.pdf   
 
Předměty teoretického základu 
Student si vybírá dva předměty z nabídky. 

 
Oborové předměty 
Student si vybírá dva předměty z nabídky. 

 
Cizí jazyk 
Student skládá zkoušku z anglického jazyka.  
 
Profil absolventa 

Absolvent bude schopen vědecké práce v oblasti strojírenské technologie, bude mít hluboké 
znalosti vybrané technologie nebo materiálové oblasti včetně znalostí souvisejících vědních 
disciplín. Bude schopen vytvářet nové poznatky, připravit jejich zjištění, následně analýzu  
a odpovídající závěry. 

Cílem studia je příprava odborníků-specialistů v oblastech strojírenské technologie se znalostmi 
daných materiálů a analytických metod. Samozřejmostí bude znalost odborného cizího jazyka.  
 

Oborová rada pro doktorské studium 
 
https://fsi.ujep.cz/oborova-rada/ 
 
 

 
 
 

 
 

https://fsi.ujep.cz/doktorske-studium/
https://fsi.ujep.cz/wp-content/uploads/2020/11/Predměty-doktorskeho-studia-P0715D270023.pdf
https://fsi.ujep.cz/wp-content/uploads/2020/11/Predměty-doktorskeho-studia-P0715D270023.pdf
https://fsi.ujep.cz/oborova-rada/
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11 Neúspěšní studenti 
 

Studenti, kteří ukončí studium, mají nárok na potvrzení o vykonaných zkouškách. Toto 
osvědčení je úředním dokladem, vydávaným studijním oddělením FSI. Studenti bez absolutoria 
tak mohou lépe hledat uplatnění na trhu práce. 
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12 IS STAG UJEP 
 
Studijní systém STAG je informační systém pro evidenci studijní agendy na univerzitě (STAG = 
STudijní AGenda). Každý student má do systému automaticky založen přístup, po zápisu do 
studia je tento přístup aktivován obvykle do 5 pracovních dní. Přistup do STAGu je funkční přes 
tzv. portálové rozhraní (portál STAGu). Vstup do studijni agendy naleznete na adrese 
http://stag.ujep.cz, případně odkazem STAG na www stránkách fakulty. Po kliknutí na odkaz 
Vstup do systému umístěný v levém sloupci menu se zobrazí stránka s aplikací portálového 
rozhraní IS STAG. V této aplikaci jsou dostupné dvě základní funkce systému:  

Prohlížení a vyhledávání údajů (studijni plány, sylaby předmětů, garanti předmětů, 
přednášející...)  
Přihlášení do systému (autorizovaný vstup do systému):  
 

Po kliknutí na odkaz Přihlášení do systému a po zadání uživatelského jména a hesla je vám 
dále k dispozici modul Moje studium s odkazy:  

• Průběh studia (pro vyhledáváni vašich výsledků studia)  

• Vizualizace studia (přehled všech předmětů studijního programu s vyznačením již 
splněných předmětů) 

• Zbývající povinnosti (seznam povinností, které je nutné splnit pro úspěšné 
absolvování studia) 

• Zápis na termíny (pro přihlašování na zápočtové a zkouškové terminy)  

• Moje údaje (pro aktualizaci vašich osobních údajů, doplnění čísla bankovního učtu 
a uvedení kontaktní e-mailové neuniverzitní adresy, seznam stipendií a poplatků, 
seznam předchozích studií studenta, které se započítávají pro výpočet poplatků za 
studium) 

• Kvalifikační práce (pro vyplňováni údajů o bakalářské nebo diplomové práci) 
Předzápis (pro úpravu osobního rozvrhu z kroužkového předzápisu – výběr jazyků, 
zápis nesplněných předmětů z předešlého ročníku)  

• Grafický předzápis (pro zobrazeni vašeho osobního studijního planu) 

• Kroužkový předzápis (osobní rozvrh - výběr vašeho studijního kroužku) 

• Kvalifikační práce (vyplnění podkladů a vložení kvalifikační práce) 

• Změna hesla. 
 
V modulu Moje studium odkazu Moje údaje jsou pak dostupné další klíčové formuláře a údaje: 

• Elektronická žádost o ubytovací stipendium  

• Informace o stipendiích, která vám jsou přiznávána (sociální, ubytovací) Informace 
o vaší případné povinnosti platit poplatky spojené se studiem (poplatky za delší 
studium) 

• Informace k platbám těchto poplatků (termíny a výše plateb) aj.  
 
Další studijní informace jsou zpřístupněny v modulu Prohlížení. 
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Časté otázky: 
Kde naleznete uživatelské jméno a heslo?  
Po zahájení studia je odeslán informační e-mail s uživatelským jménem (eduID) a s osobním 
číslem. Mezi zasláním tohoto e-mailu a aktivací přístupových údajů je časová prodleva (přibližně 
do jedné hodiny). Pokud student nemá v IS/STAG evidovaný e-mail, doporučujeme jeho 
doplnění. 
Nový student (přijatý uchazeč převedený do studia) si může vyhledat své osobní číslo studenta 
na portále IS/STAG v Informacích o přijímacím řízení (menu UCHAZEČ - nabídka PŘIJÍMACÍ 
ŘÍZENÍ). Po zadání univerzitního nebo oborového čísla uchazeče a iniciál uchazeče je po 
převodu do studia zobrazené i osobní číslo studenta. 
http://stag.ujep.cz/index.php/novy-uzivatel 
http://stag.ujep.cz/index.php/pristup 
 
Kde se zapisují předměty? 
Na adrese http://stag.ujep.cz, po kliknutí na odkaz Vstup do systému IS/STAG zadejte 
uživatelské jméno a heslo a vstoupíte do modulu Moje studium a přejdete na odkaz Kroužkový 
předzápis. Vyberete si kroužek dle Vašeho oboru a ročníku. V odkazu Předzápis můžete Váš 
výběr doplnit o jazyky a nesplněné předměty. 
 
Kdy se zapisují předměty? 
Zápis předmětů (elektronický předzápis) probíhá v termínu stanoveném harmonogramem 
fakulty. Tento termín naleznete v záhlaví webové stránky, na které si předměty zapisujete. 
Nepřehlédněte, že začátek a konec předzápisu je stanoven s přesností na minuty! Během doby 
určené pro předzápis se můžete k provedenému zápisu kdykoli vrátit, změnit jej a opravit. Mimo 
stanovený termín však již nelze zápis předmětů provádět, měnit či opravovat. Po vypršení 
termínu předzápisu je vámi provedený zápis předmětů závazný. 
 
Jak zapsat předměty mimo studijní plán (např. z jiné fakulty)? 
Pro zápis těchto předmětů stačí znát jejich kódy. Pokud je neznáte, vyhledáte je na stránkách 
předzápisu v odkazu Vyhledat předmět. Zde do vyhledavače zadáte název předmětu nebo 
jakýkoli úryvek z názvu předmětu ve tvaru %úryvek% a potřebný kód (resp. hledaný předmět) již 
dohledáte. Při zápisu předmětů mimo studijní plán si vždy ověřte, zda splňujete všechny 
podmínky pro jejich zápis (tj. ověřte si návaznosti předmětů, čím je absolvováni předmětů 
podmíněno atd.). Nezapomeňte také, že takto zapsané předměty budete mít ve svém studijním 
plánu zapsány se statutem „C“, tedy pouze jako výběrové. 
 
Kolik kreditů (předmětů) je nutné zapsat? 
Samozřejmě minimálně tolik, aby bylo možné splnit podmínky pro postup do druhého semestru 
nebo vyššího roku studia. Tyto podmínky jsou na FSI stanoveny tak, že pro postup do druhého 
semestru musíte splnit minimálně 15 kreditů, do druhého roku studia 30 kreditů, pro postup do 
třetího roku studia 70 kreditů a pro postup do čtvrtého roku studia pak 110 kreditů.  

Pro jednotlivé studijní obory jsou v této informační brožuře uvedeny doporučené studijní 
plány, při jejichž respektování je zaručen optimální průchod studiem s dostatečným počtem 
kreditů pro postup do vyšších roků studia. V souladu s těmito studijními plány je sestaven rozvrh. 

 
 
 
 

 

http://stag.ujep.cz/index.php/novy-uzivatel
http://stag.ujep.cz/index.php/pristup
http://stag.ujep.cz/
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13 Stipendijní řád UJEP 
 
Úplné znění StipendijnÍho řádu  Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem je na 
webových stránkách v sekci dokumenty https://www.ujep.cz/cs/dokumenty  
 
https://fsi.ujep.cz/stipendia/ 
Ubytovací stipendium se vyplácí pouze studentům bydlícím mimo okres Ústí nad Labem, viz 
stipendijní řád 
 
 

 

https://www.ujep.cz/cs/dokumenty
https://fsi.ujep.cz/stipendia/


24

 
 

 

 

14 Informační zdroje 
 
Knihovny v Ústí nad Labem 

• Vědecká knihovna UJEP komplexně zajišťuje knihovnické a informační služby na UJEP 
(shromažďování, zpracovávání, uchovávání a zpřístupňování knihovního a informačního 
fondu). Nachází se v budově Pasteurova 5, 3. patro (v areálu bývalé Masarykovy nemocnice 
- budoucí kampus univerzity). Zde je možné si po zřízení čtenářské průkazky půjčovat 
i odbornou literaturu potřebnou ke studiu a využívat služeb všeobecné studovny. 

 Otevírací doba Vědecké knihovny UJEP se studovnou: 

  https://knihovna.ujep.cz/cs/oteviraci-doba 

 Další informace najdete na https://knihovna.ujep.cz/, nebo tel.: 475 286 024. 

• Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem – vědecká část sídlí v ulici Velká Hradební 
49. V ní se nachází mj. půjčovna odborné literatury, všeobecná studovna a oddělení 
časopisů. 

 Otevírací doba Vědecké části SVK UL: 

  https://www.svkul.cz/pro-ctenare/oteviraci-doba/vedecka-pujcovna/ 

 Další informace naleznete na www.svkul.cz, tel.: 475 220 811 nebo e-mailu 
knihovna@svkul.cz.  

 Elektronické informační zdroje (bibliografické a plnotextové databáze) jsou přístupné 
z počítačové sítě UJEP na www.ujep.cz, v sekci Vědecká knihovna > Informační zdroje. 

 
Knihkupectví v Ústí nad Labem 

• Univerzitní knihkupectví se nachází v areálu kampusu, ulici Pasteruova 5, 
knihkupectvi.ujep.cz/   tel.: 475 286 044 nebo e-mail knihkupectvi@rek.ujep.cz. K dostání je 
mj. i odborná a naučná literatura. 

• Odborná literatura s možností objednávky: Knihkupectví Pod Věží v Bílinské ulici, č. 3 (naproti 
„šikmému“ kostelu), tel.: 475 211 485, 777 014 897, knihkupectvi@podvezi.cz.  

 

 
 
 
 
 
 
 

https://knihovna.ujep.cz/cs/oteviraci-doba
https://knihovna.ujep.cz/
https://www.svkul.cz/pro-ctenare/oteviraci-doba/vedecka-pujcovna/
http://www.svkul.cz/
mailto:knihovna@svkul.cz
http://www.ujep.cz/
mailto:knihkupectvi.ujep.cz/
mailto:knihkupectvi@rek.ujep.cz
mailto:knihkupectvi@podvezi.cz
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15 Studijní oddělení FSI 
 

Studijní oddělení FSI vede studijní agendu studentů – evidence studentů, zápis do STAGu 
(program studijní agendy), kontrola indexů, vydávání potvrzení o studiu, příjem a vyřizování 
žádostí studentů. Zajišťuje administrativní agendu přijímacích řízení, zápisů studia, odevzdávání 
a obhajob bakalářských prací, státních závěrečných zkoušek, imatrikulací a promocí studentů. 
Zajišťuje komunikaci mezi FSI a studenty (úřední deska, Internet) a mezi FSI a ostatními 
složkami univerzity. 

Studijní oddělení se nachází v přízemí objektu budova H, Pasteurova 7. Studijní referentky 
pí. Soňa Olivová, Bc. Lucie Skrčená, tel.: 475 285 514, e-mail: sona.olivova@ujep.cz, 
lucie.skrcena@ujep.cz.  

 
Úřední hodiny: https://fsi.ujep.cz/studijni-oddeleni/  
 

16  Koleje a menzy UJEP 
 

Studenti s trvalým bydlištěm ve vzdálenějších místech republiky mají možnost požádat 
o ubytování na vysokoškolských kolejích. Koleje se nacházejí v městských čtvrtích Klíše (kolej 
s označením K1, K2, K3) a Severní Terasa (K6).  

Další informace ohledně ubytování (vč. formuláře žádosti o ubytování) naleznete na 
Internetu https://skm.ujep.cz/ nebo na níže uvedených kontaktech. 

Studenti mohou ke stravování využít vysokoškolské menzy v areálu kampusu.  

 
Kontakty: 
Správa kolejí a menz 

Ubytovací kancelář, Klíšská 979/129, Ústí nad Labem 

objednávky ubytování:   ubytovani@ujep.cz  tel: 475 287 241 

 

mailto:sona.olivova@ujep.cz
mailto:lucie.skrcena@ujep.cz
https://fsi.ujep.cz/studijni-oddeleni/
https://skm.ujep.cz/
mailto:ubytovani@ujep.cz
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17 Výukové prostory FSI UJEP 
 

Výukové prostory FSI jsou umístěny ve třech objektech univerzity v městských čtvrtích Klíše 
a Předlice. V budově Na Okraji 1001 se nacházejí posluchárny, učebny, počítačová učebna 
a kancláře Ústavu strojů a energetiky, v objektu Za Válcovnou laboratoře a počítačová učebna. 
V areálu KAMPUS se nachází učebny, laboratoře, počítačová učebna a kanceláře Ústavu 
technologií a materiálů. 

Budova KH v areálu KAMPUS  

https://mapy.cz/zakladni?x=14.0260836&y=50.6654924&z=17&q=pasteurova%203334%2F7&so

urce=addr&id=8889412  

Budova KH je umístěna vlevo od hlavního vjezdu do univerzitního kampusu. 
 

Budova KC v areálu KAMPUS  

https://mapy.cz/zakladni?vlastni-

body&x=14.0263022&y=50.6651689&z=19&ut=Fakulta%20strojn%C3%ADho%20in%C5%BEen

%C3%BDrstv%C3%AD%20UJEP%2C%20Kampus%20budova%20C&uc=9fuV6x1Lf7&ud=50%

C2%B039%2754.572%22N%2C%2014%C2%B01%2734.689%22Ebody&x=14.0263022&y=50.6

65168 

Objekt ZD Za Válcovnou  

https://mapy.cz/zakladni?x=14.0036877&y=50.6652661&z=17&q=za%20v%C3%A1lcovnou%201

000%2F8&source=addr&id=10723529  

 
 
Přístup k Internetu 
 V budovách FSI (Na Okraji, Za Válcovnou, budova H kampus) se mohou studenti připojit na 
Internet pomocí sítě EDUROAM. Jedná se o veřejnou bezdrátovou síť vysílající na frekvencích 
2.4GHz a 5GHz. Do sítě je nutné se přihlásit vlastním uživatelským jménem a heslem, které 
student získá při nástupu do studia.  Přehled přípojných bodů a informací o možnostech připojení 
najdete na adrese http://eduroam.ujep.cz/. 
 
 
 
 
 
 

  

https://mapy.cz/zakladni?x=14.0260836&y=50.6654924&z=17&q=pasteurova%203334%2F7&source=addr&id=8889412
https://mapy.cz/zakladni?x=14.0260836&y=50.6654924&z=17&q=pasteurova%203334%2F7&source=addr&id=8889412
https://mapy.cz/zakladni?vlastni-body&x=14.0263022&y=50.6651689&z=19&ut=Fakulta%20strojn%C3%ADho%20in%C5%BEen%C3%BDrstv%C3%AD%20UJEP%2C%20Kampus%20budova%20C&uc=9fuV6x1Lf7&ud=50%C2%B039%2754.572%22N%2C%2014%C2%B01%2734.689%22Ebody&x=14.0263022&y=50.665168
https://mapy.cz/zakladni?vlastni-body&x=14.0263022&y=50.6651689&z=19&ut=Fakulta%20strojn%C3%ADho%20in%C5%BEen%C3%BDrstv%C3%AD%20UJEP%2C%20Kampus%20budova%20C&uc=9fuV6x1Lf7&ud=50%C2%B039%2754.572%22N%2C%2014%C2%B01%2734.689%22Ebody&x=14.0263022&y=50.665168
https://mapy.cz/zakladni?vlastni-body&x=14.0263022&y=50.6651689&z=19&ut=Fakulta%20strojn%C3%ADho%20in%C5%BEen%C3%BDrstv%C3%AD%20UJEP%2C%20Kampus%20budova%20C&uc=9fuV6x1Lf7&ud=50%C2%B039%2754.572%22N%2C%2014%C2%B01%2734.689%22Ebody&x=14.0263022&y=50.665168
https://mapy.cz/zakladni?vlastni-body&x=14.0263022&y=50.6651689&z=19&ut=Fakulta%20strojn%C3%ADho%20in%C5%BEen%C3%BDrstv%C3%AD%20UJEP%2C%20Kampus%20budova%20C&uc=9fuV6x1Lf7&ud=50%C2%B039%2754.572%22N%2C%2014%C2%B01%2734.689%22Ebody&x=14.0263022&y=50.665168
https://mapy.cz/zakladni?vlastni-body&x=14.0263022&y=50.6651689&z=19&ut=Fakulta%20strojn%C3%ADho%20in%C5%BEen%C3%BDrstv%C3%AD%20UJEP%2C%20Kampus%20budova%20C&uc=9fuV6x1Lf7&ud=50%C2%B039%2754.572%22N%2C%2014%C2%B01%2734.689%22Ebody&x=14.0263022&y=50.665168
https://mapy.cz/zakladni?x=14.0036877&y=50.6652661&z=17&q=za%20v%C3%A1lcovnou%201000%2F8&source=addr&id=10723529
https://mapy.cz/zakladni?x=14.0036877&y=50.6652661&z=17&q=za%20v%C3%A1lcovnou%201000%2F8&source=addr&id=10723529
http://eduroam.ujep.cz/

