Vážené studentky a studenti z Ukrajiny,
vedení naší univerzity deklarovalo, že učiní všechny dostupné kroky, aby zmírnilo dopady agrese Ruské
federace vůči Ukrajině, které na Vás v současné době dopadají. Obracím se proto na Vás se studijními
opatřeními, které jsou pro Vás k dispozici. Postupujte prosím podle těchto pokynů, abyste mohli tato
výjimečná opatření využít.
Pokud jste studující v prvním ročníku studia a nesplnili jste podmínku pro postup do letního semestru
a bylo Vám z tohoto důvodu ukončeno studium, můžete se proti tomuto rozhodnutí odvolat do konce
března roku 2022. Pokud Vám dosud nebylo toto rozhodnutí doručeno, můžete dál pokračovat ve
studiu a bude Vám nabídnut individuální studijní plán.
Pokud se budete muset vrátit na Ukrajinu nebo se z jiných důvodů vyvolaných vojenskou agresí
nebudete moci delší dobu věnovat studiu, bude-li to možné, podejte si žádost o přerušení studia na
fakultě/institutu, kde jste zapsáni ke studiu.
Pokud se nebudete moci v důsledku dopadů vojenské agrese plně věnovat studiu a nechcete přerušit
studium, můžete kdykoliv během letního semestru požádat o individuální studijní plán (ISP).
Prostřednictvím ISP můžete rozložit předepsaný studijní plán tohoto akademického roku do delšího
časového období.
Pokud jste v posledním ročníku studia, můžete požádat o prodloužení termínu pro odevzdávání
závěrečných prací na fakultě/institutu, kde jste zapsáni do studia.
Pokud výše uvedená opatření způsobí prodloužení Vašeho studia, které povede k vyměření poplatku
za delší studium, budou učiněny potřebné kroky, aby Vám byl tento poplatek prominut.
Vaše záměry ve studiu prosím konzultujte se studijním oddělením fakulty/institutu, na které studujete.
Stejně tak zde podejte zprávu, pokud se musíte nebo jste se již vrátili na Ukrajinu.

Vážené studentky a studenti, pevně věřím, že Vám tato opatření pomohou v současné tíživé situaci.
Přeji Vám vše dobré, hodně sil a zdraví pro Vás i Vaše blízké

Doc. Ing. Jiří Remeš, Ph.D.
prorektor pro pedagogickou činnost

Dear Students from Ukraine,
The management of our university has declared that it will take all available steps to mitigate the
effects of the aggression of the Russian Federation against Ukraine that are currently affecting you. I
therefore turn to you with the study measures that are available to you. Please follow these
instructions to take advantage of these exceptional measures.
If you are a student in the first year of study and you have not met the condition for advancement to
the summer semester and your studies have been terminated for this reason, you can appeal against
this decision by the end of March 2022. If you have not yet received this decision, you can continue
your studies and you will be offered an individual study plan.
If you have to return to Ukraine or for other reasons caused by military aggression, you will not be able
to study for a longer period of time, if possible, apply for a study suspension at the faculty/institute
where you are enrolled.
If you are unable to fully study due to the effects of military aggression and do not want to suspend
your studies, you can apply for an Individual Study Plan (ISP) at any time during the summer semester.
Through your ISP, you can spread the prescribed study plan for this academic year over a longer period
of time.
If you are in your final year of study, you can apply for an extension of the deadline for submitting final
theses at the faculty/institute where you are enrolled.
If the above measures cause an extension of your studies, which will lead to the assessment of a fee
for longer studies, the necessary steps will be taken to waive this fee.
Please consult your study plans with the study administration office of the faculty/institute you are
studying at. Likewise, report here if you must or have already returned to Ukraine.

Dear students, I firmly believe that these measures will help you in the current difficult situation. I wish
you all the best, a lot of strength and health for you and your loved ones

Doc. Ing. Jiří Remeš, Ph.D.
Vice-Rector for Education

