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PhDr. Petr Jüptner, Ph.D. 

ředitel institutu 

Studium na bakalářském a magisterském stupni studia se řídí primárně studijním a 
zkušebním řádem UK a pravidly pro organizaci studia na FSV UK dostupných

na 
https://fsv.cuni.cz/sites/default/files/uploads/files/Pravidla_pro_organizaci_studia_2
020.pdf

A. Výuka

Každý předmět má v SIS vyplněný aktuální sylabus nejpozději do 31.8. a 23.1.
V případě, že má daný studijní obor svůj handbook – příručku pro studium, musí být 
vyvěšen na webu IPS. 

U povinných kurzů není stanoven limit počtu přihlášených studentů, resp. v případě, 
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že limit vyžaduje SIS, uvádí se 999.1 

U povinně volitelných kurzů je povinnost stanovit limit počtu přihlášených studentů. 

Pokud je u povinných kurzů počet přihlášených studentů vyšší než 50 % kapacity, 
pak je povinností katedry zajistit paralelní výuku. 

V případě zrušení/odpadnutí výuky, je povinností vyučujícího vždy informovat 
sekretariát o zrušení a o způsobu náhrady výuky a tuto náhradu zajistit. 

Výuku je možné standardně zajistit v časovém rozmezí 8:00 – 20:00, v případě zájmu 
v rozmezí 6:30 – 23:00. 

Další informace o výuce se řídí vyhláškou ředitele č. 4/2021 Zásady tvorby rozvrhu 
IPS. 

B. Komunikace mezi studenty a vyučujícími

Studenti mají nárok navštěvovat akademické pracovníky, lektory, doktorandy a 
externisty v jejich konzultačních hodinách, a to bez nutnosti registrace. Konzultační 
hodiny jednotlivých pracovníků se řídí vyhláškou ředitele č. 1/2021 a jsou zveřejněny 
na webu IPS vždy před začátkem semestru. 
Katedry vypisují vedle konzultačních hodin také úřední hodiny, které slouží k zajištění 
administrativní agendy studentů. Úřední hodiny jsou stanoveny v minimální délce 60 
minut týdně pro každý studijní obor a jsou zajištěny buď garantem, nebo 
koordinátorem programu. 

C. Státní závěrečné zkoušky

Státní závěrečné zkoušky upravuje samostatná vyhláška č. 10/2020 Vyhláška k 
organizaci SZZk bakalářských a magisterských oborů na IPS 

1  Z důvodu specifických akreditací se netýká studijních oborů Bezpečnostní studia a 
Master in International Security Studies a IMSISS
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