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Slovo děkana
Vážené studentky, vážení studenti,
dovolte mi, abych Vás jménem celého pedagogického sboru srdečně
přivítal na akademické půdě. Univerzita Mikuláše Koperníka se snaží
pro své studenty vytvořit příjemné prostředí, kde neztrácí kontakt se
svými vyučujícími a děním na univerzitě. K tomu je potřeba, aby se
každý student rychle seznámil se všemi možnostmi, které se mu na
naší univerzitě otevírají.
Víme, že každý začátek je těžký a zorientovat se ve vysokoškolském
světě může být náročné. Proto jsme pro Vás, naše nové studenty, při- ‐
pravili praktického průvodce, který Vám pomůže se vyznat ve všech
změnách, které Vám studium na univerzitě přinese.
Do rukou se Vám nyní dostala brožurka Průvodce prváka, která
obsahuje informace o způsobu zápisu na UMK, výběru přednášek,
obsluze informačního systému školy a v neposlední řadě o možnostech
sportovního a kulturního vyžití, které univerzita i její okolí nabízí.
Doufám, že Vám bude nápomocná.
Děkan UMK
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UMK
Pokud se chystáš na UMK poprvé, tak bychom tě rádi ujistili, že se vůbec
není čeho bát. Čekají tě sice hlavně přednášky a cvičení, ale rozhodně to
nebude jen nudné sedění v lavici. Především jsme pro tebe připravili
spoustu nových zajímavostí a navíc si sám můžeš vybrat témata, o která
máš zájem. Takže tě už nikdo nebude nutit chodit na dějepis, když máš rád
fyziku a obráceně.
Jako zpestření po škole ti nabídneme rozmanité sporty a snad i trochu
kultury v podobě promítání filmů. Navíc věříme, že na koleji si užiješ
dostatek zábavy.
Nezapomeň však, že po konci každého semestru zákonitě následuje
zkouškové období, ve kterém se ukáže, jestli jsi na přednáškách alespoň
chvílemi dával pozor.
Doufáme, že ti UMK přinese spoustu nových poznatků, motivaci v dalším
vzdělávání a také řadu zajímavých zážitků a nových známých.

Co s sebou na UMK?
Není třeba podstupovat žádné náročné přípravy, ale rozhodně ti přijde
vhod, když si s sebou přibalíš věci z následujícího seznamu:
•

Papíry na poznámky, psací a rýsovací potřeby

•

Přezůvky

•

Vhodné oblečení a obuv na tělocvik a internát

•

Něco k večeři na pátek
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Školné
K tomu abys byl přijat na UMK je třeba zaplatit co nejdříve školné ve výši
490 Kč (nejpozději do 19. 10. 2018 na účet 264152868/0300 (ČSOB). Do
pole „Zpráva pro příjemce“ je třeba vyplnit „UMK SKOLNE JMENO
PRIJMENI“, tedy například „UMK SKOLNE HUBERT MALY“.
Za školné tě ubytujeme na 4 noci, dostaneš 4x snídani, 4x oběd,
3x večeři. A hlavně budeš mít program po dobu celé akce.

Kdy a kam mám přijít?
Výuka na UMK probíhá od 27. 10. do 30. 10. v budově Gymnázia
Mikuláše Koperníka v Bílovci.
Doporučujeme přijet už v pátek 26. 10. večer (od 16:00). Budeš tak mít
možnost se zabydlet a poznat své spolužáky. Páteční ubytování je v
ceně a na večer už je nachystaný program. Potřebuješ-li přijet dříve,
neváhej se obrátit na organizátory. Nějak to zařídíme.
První věc, kterou musíš udělat po svém příchodu, je jít se ubytovat na
koleje a s tím spojený i zápis do školy. Všechny potřebné informace
dostaneš od organizátora, který ti přijde otevřít.
V pátek ve 20:00 bude v aule probíhat imatrikulace, na které složíš
slavnostní slib a budeš tak oficiálně přijat mezi studenty UMK.
Výuka začne v sobotu 27. 10. od 8:00. Tvé studium na UMK bude
ukončeno v úterý 30. 10. v 13:00 slavnostní promocí.
Po promoci předáš pokoj organizátorům a můžeš vyrazit domů pochlubit
se svým vysokoškolským vzděláním. Potřebuješ-li odjet dříve, neváhej se
obrátit na organizátory. Nějak to zařídíme.
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Jak se na UMK dostanu?
Do Bílovce se dá dostat vlakem i autobusem. Zatímco nádraží je zde
pouze jedno, autobusových zastávek je trochu více.
Pokud jedeš směrem z Ostravy nebo Vítkova, je nejvýhodnější zastávka
„restaurace Beseda“, která se nachází hned vedle budovy gymnázia.
Pokud jedeš autobusem z Opavy, je nejblíže UMK zastávka „čerpací
stanice“.
Pro snadnější orientaci v Bílovci se podívej na následující mapku
http://www.mapy.cz/s/6lQB.
Pokud cestou zabloudíš, zavolej na číslo +420 603 853 444 (Petr Machač).
Navedeme tě k univerzitě.

Kde budu bydlet a co jíst?
Z internátu Gymnázia Mikuláše Koperníka uděláme koleje, kde budou
bydlet všichni studenti. V jedné kolejní buňce jsou dva pokoje a
společná koupelna pro pět spolubydlících.
Podobně jídelnu překřtíme

na menzu s možností celodenního

stravování. Snídaně se vydávají od 7:00 do 7:30, obědy od 12:00 do 12:30
a večeře od 17:00 do 17:30.
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Studium
Na UMK máš na výběr z přibližně 40 přednášek z nejrůznějších oborů.
Tvá volba přednášek není nikterak omezena, avšak pamatuj, že těžko se
zúčastníš přednášek, které probíhají současně. Taktéž mají předměty
svou kapacitu – po jejím naplnění už si předmět nebudeš moci zapsat.
Dále věnuj pozornost kreditovému ohodnocení, abys splnil podmínky
studia. Důrazně doporučujeme pečlivě přečíst studijní katalog. Není
nutné mít přednášku v každém bloku přednášek, můžeš si někdy i
odpočinout, nebo se připravovat na zkouškové období.

Co všechno musím zvládnout?
Přesné informace ohledně práv a povinností studenta najdeš ve
studijním řádu, který je součástí studijního katalogu, ale udělejme zde
praktický výtah z toho, co musíš splnit, abys z naší univerzity odcházel s
diplomem v ruce:
1. Přihlásit se na UMK pomocí online přihlášky na webových
stránkách školy.
2. Nahrát do informačního systému svou fotku.
3. Včas zaplatit školné.
4. Zaregistrovat si předměty.
5. Zapsat si předměty.
Kroky 1–4 musíš splnit do 19. 10. 2018!
6. Každý semestr získat alespoň 15 kreditů a celkově za studium
získat minimálně 35 kreditů.
7. Absolvovat alespoň jednu hodinu tělocviku za celé studium.
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Registrace a zápis, co je co?
Jakmile vyplníš přihlášku na UMK, můžeš se vrhnout na registraci
předmětů. To znamená, že si předběžně vybereš přednášky, které chceš
absolvovat. Registrace je povinná a slouží především k optimalizaci
rozvrhu – snížení pravděpodobnosti, že dvě přednášky, kterých se
chceš zúčastnit, budou probíhat najednou.
Zápis je konečné potvrzení tvých přednášek. Zapsané přednášky se
mohou lišit od těch registrovaných. Informace o tom, kdy se můžeš
začít zapisovat, obdržíš emailem. Čím dříve obdržíme tvou platbu, tím
dříve se budeš moci zapsat. Využij této možnosti a neotálej s
uhrazením, protože pokud pošleš peníze pozdě, může se ti stát, že
kapacita přednášky, kterou chceš navštívit, bude už naplněna, a ty si jí
tak nebudeš moci zapsat (a tedy ani navštívit), přestože jsi ji měl
registrovanou.

Co jsou kredity a jak je získám?
Kredity si můžeš představit jako soutěžní body, které se studenti snaží
získat za dobu svého studia. Každý předmět má přidělený určitý počet
kreditů, které získáš po jeho úspěšném absolvování. A co to znamená
úspěšné absolvování? Musíš složit zkoušku nebo získat zápočet,
případně absolvovat kolokvium. Kredity jsou důležité k tvému dalšímu
postupu ve studiu a získání diplomu. Takže si dobře spočítej, kolik
přednášek si musíš zapsat, abys získal nutné minimum kreditů.
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Povinný tělocvik?!
Pokud si pozorně prostuduješ Studijní řád UMK, zjistíš, že k tomu,
abys úspěšně školu dokončil, je mimo jiné nutné absolvovat alespoň
jednu lekci tělocviku za celou dobu studia. Buď na to prosím připraven
a vezmi si s sebou vhodné oblečení. UMK v rámci hodin tělocviku
nabízí spoustu různých možností jakou sportovní aktivitu si zvolit. Na
výběr máš:
•

Fotbal

•

Frisbee

•

Volejbal

•

Basketbal

•

Bouldering (lezení na umělé stěně)

•

Vybíjená

•

Ping pong

•

Power jóga

Seznam sportů pravděpodobně ještě budeme aktualizovat.
Je jedno, kterou aktivitu si vybereš jako svou hodinu tělocviku.
Sportovně zaměření studenti se samozřejmě mohou účastnit za dobu svého
studia i více hodin tělocviku.
Pokud nejsi zrovna sportovní nadšenec, nezoufej. Mezi tělocviky bude
zařazena i „Procházka nočním Bílovcem a okolím“. Můžeš si tak projít
nejmenší univerzitní město v ČR
Tělocvik se zapisuje na studijním oddělení během akce.
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Zápis do studia a registrace sportů
V pátek 26. 10. od 17:00 do 20:00 bude ve vestibulu školy probíhat zápis
ke studiu. Na zápise si ověříme, že jsi dorazil a máš kde spát.
Při registraci si poznamenáme zájem o jednotlivé sporty a volnočasové
aktivity, abychom je mohli rozdělit do večerních programů tak, aby
každý stihl maximum vybraných aktivit.
Poslední administrativním úkonem je navštívit našeho zdravotníka.
Jedná se hlavně o léky, které pravidelně bereš a silnější alergie.
Hotovo. Co dál? Před či po imatrikulaci budou probíhat prohlídky
univerzity, abys trefil z učeben na koleje.

Ima… co? Imatrikulace
Imatrikulace je slavnostní zahájení studia. Koná se v pátek v aule školy
v 20:00. Představí se ti na ní vedení fakulty a děkan pronese studentům
svůj projev. Poté je tvým úkolem složit studentskou přísahu. Děkan přečte
tvé jméno, ty vstaneš, dojdeš k insignii (něco jako žezlo), dáš ruku těsně
nad ní (Nedotýkat se!) a řekneš: SLIBUJI. Uff, hotovo.
Na imatrikulaci je vhodné se slušněji obléci, přece jen je to formální
slavnost. Nemusíš být vystrojený jako na svatbu, ale oceníme, pokud
nebudeš

vypadat,

jako

by

tě

Prostě dress code: semiformální.
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Text studentské přísahy, kterou přečte děkan po svém projevu:
Slibuji, že budu svědomitě plnit povinnosti studenta Univerzity Mikuláše
Koperníka v Bílovci. Ve shodě se svým svědomím budu respektovat řád studia a
rozhodnutí akademických pracovníků školy. Ve svém jednání budu dbát o
uchování dobrého jména univerzity a nedopustím se ničeho, čím bych porušil její
vážnost včetně dělení nulou.

Studijní oddělení
Studijní oddělení je administrativní zázemí fakulty, kde můžeš řešit
veškeré problémy spojené se studiem. Nachází se v přízemí kolejí.
Studijní referentky zapisují výsledky zkoušek a kontrolují splnění
podmínek pro zdárné ukončení studia.
Můžeš si tady změnit zapsané předměty a vyzvednout a zaplatit
objednané triko UMK.
Studijní oddělení je otevřeno každý den od 18:00 do 18:30 a je to to
správné místo pro tvé dotazy. Samozřejmě můžeš studijní referentku
vyhledat i mimo úřední hodiny.
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Informační systém
Informační systém (IS) je nedílnou součástí každé univerzity, proto i
UMK má svůj vlastní systém, ve kterém si studenti registrují přednášky
a mohou online kontrolovat své studijní výsledky.

Jak se přihlásím do ISu?
V záhlaví každé webové stránky univerzity najdeš odkaz, který tě
zavede na přihlašovací stránku informačního systému. Zde pak vyplníš
přihlašovací údaje, které obdržíš po zaslání přihlášky.

Co najdu v ISu?
Úplně nejlepší bude, když se sám do informačního systému podíváš.
Ve zkratce řečeno, pomocí ISu probíhá registrace a zápis předmětů,
kontrola studijních výsledků a ukládání tvých osobních informací.
Dále upozorňujeme, že nabídka předmětů se může mírně lišit od
studijního katalogu. V ISu najdeš vždy nejaktuálnější verzi nabídky
předmětů.
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Volný čas
Studovat se nedá (až na výjimky) celý den, proto je naprosto nutné si
udělat chvíli pauzu a věnovat se zábavě. Možností máš spoustu, jen je
všechny využít.

Co v Bílovci?
Bílovec leží v severní části okresu Nový Jičín, rozprostírá se na obou
březích říčky Bílovky, které přecházejí v mírné okolní svahy. Na
Slezském náměstí najdeš jednak kostel sv. Mikuláše s vyhlídkovou
věží, ale také největší šachovnici u nás. Pokud bys chtěl po škole
potrápit své logické uvažování, pak figurky jsou zdarma k zapůjčení v
blízkém in--‐ formačním centru. Nedaleko od náměstí se také nachází
zámek a kino Radost, jehož program zjistíš na www.kinoradost.com.
V Bílovci je samozřejmě celá řada restaurací a hospod, namátkou:
•

GTC Club: Na Nádraží 447

•

Restaurace U Holubů: Ostravská 314/3

•

Restaurace HAUS: Ostravská 363

Pro sladkomilné samozřejmě cukrárna:
•

Cukrárna Karolínka: 17. listopadu 17

•

Cukrárna Matini: Wolkerova 2

•

Kavárna a knihkupectví MonAmi: Slezské náměstí 31

A pro ty, co spěchají:
•

Hladové okno: Slezské náměstí 19
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Sport, film, koleje
Máš sice povinnou jen jednu hodinu tělocviku, ale vůbec nic ti nebrání v
tom si jich zapsat více. Klidně toho využij, protože komu se nelení, tomu
se zelení.
Jestliže máš pohybu plné zuby, můžeš navštívit náš filmový klub nebo
si zajít na zájmovou večerní přednášku či si zahrát deskové hry.
Nebo se ti nechce chodit vůbec nikam? Nevadí, uspořádej čajový
dýchánek přímo u sebe na pokoji.
Pokud budeš chtít jít ven z areálu UMK, je třeba dodržet tři jednoduchá
pravidla:
1. Zastav se na studijním oddělení nebo najdi nejbližšího
organizátora, který ti odemkne vchod.
2. Při příchodu zazvoň na DM, případně zavolej na uvedené
telefonní číslo, jeden z organizátorů ti odemkne.
3. Vrať se do 22:00. Delší pobyt venku si domluv s organizátory.
Porušení těchto pravidel může vést až k vyloučení ze studia.
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Slovníček pojmů
• Anotace: krátký popis obsahu předmětu.
• Cvičení: lekce, při které je kladen důraz

na procvičení
získaných znalostí. Aktivita je rovnoměrně rozdělena mezi
přednášejícího a studenta.

•

Děkan: akademická funkce, odpovídá za chod fakulty a u
nás dokonce za chod celé univerzity.

•

Imatrikulace: slavnostní přijetí studentů na univerzitu. Bývá
doprovázeno projevem děkana a slibem studentů.

•

Insignie: slavnostní žezlo děkana, na které se skládá
studentský slib.

•
•
•

IS: informační systém.

•

Kredit: ohodnocení náročnosti přednášky. Student získá
kredity po zdárném ukončení předmětu (složení zkoušky,
získání zápočtu, kolokvia). Pro absolvování Univerzity
Mikuláše Koperníka je potřeba získat celkem alespoň 35
kreditů, z toho alespoň 15 v každém semestru.

•
•
•

Koleje: ubytovací zařízení pro studenty.
Kolokvium: typ ukončení zapsaného předmětu. Podmínky
kolokvia určuje přednášející na přednášce nebo cvičení.
Většinou se jedná o skupinovou diskuzi.

Promoce: slavnostní ukončení studia spojené s předáním
diplomů.
Přednáška: lekce, během které přednášející vysvětlí dané téma
a ze které studenti vycházejí při přípravě ke zkoušce. Hlavní
aktivita je na straně přednášejícího.
Registrace: předběžný zápis přednášek. Registrace přednášek
je povinná a slouží především ke snadnější organizaci
rozvrhu přednášek. Registrace probíhá pomocí IS.
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•

Semestr: období výuky
přednášky a cvičení.

•

Studijní katalog: přehled anotací všech přednášek a způsobů
jejich ukončení.

•
•

•

na

univerzitě,

kdy

probíhají

Studijní oddělení: oddělení určené pro komunikaci se
studenty. Na studijním oddělení probíhá zápis do studia a
řeší se zde veškeré případné problémy spjaté se studiem.
Studijní řád: ustanovení, podle kterého probíhá výuka na
Univerzitě Mikuláše Koperníka. Je k nahlédnutí na studijním
oddělení a na webových stránkách univerzity.
Zápis ke studiu: probíhá ve vestibulu školy 26. 10. od 8:00 do
10:00. Zápis ke studiu je povinný.

•

Zápis předmětů: konečný výběr předmětů studentem. Zápis
přednášek je povinný a probíhá pomocí IS.

•

Zápočet: typ ukončení zapsaného předmětu. Podmínky
udělení zápočtu určuje přednášející na přednášce popřípadě
na cvičení. Obvykle se jedná o vyplnění písemného testu
nebo vypracování závěrečné práce.

•

Zkouška: typ ukončení zapsaného předmětu. Podmínky pro
složení zkoušky určuje přednášející na přednášce nebo
cvičení. Většinou se jedná o ústní formu zkoušení. Před
připuštěním ke zkoušce může být vyžadováno získání
zápočtu.

•

Zkouškové období: období, kdy studenti skládají zkoušky ze
zapsaných předmětů.
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Kontakt
Všechny důležité informace ohledně UMK najdeš na webových
stránkách: http://univerzitamk.cz/
Nejnovější informace zveřejňujeme na Facebooku:
http://www.facebook.com/univerzitamk.
Pokud máš jakýkoliv dotaz, piš na mail info@univerzitamk.cz nebo volej
na číslo +420 603 853 444 (Petr Machač).
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