Návod na vyplnění přihlášky na navazující magisterské
studium na Fakultě informatiky a statistiky
pro studenty přecházející z bakalářského studia VŠE

1) Po přihlášení do ISISu vyberete:
Moje studium
:: Portál studenta :: Hodnocení úspěšnosti předmětů :: Evaluace předmětů studenty
:: Elektronická přihláška ke studiu :: Statistiky studentských registrací

2) Elektronická přihláška ke studiu na VŠE - Založení nové e-přihlášky
Zvolte fakultu, na kterou si přejete podat e-přihlášku:

Fakulta financí
a účetnictví

Fakulta mezinárodních
vztahů

Fakulta
podnikohospodářská

Fakulta informatiky
a statistiky

Fakulta managementu
Národohospodářská
fakulta

3) Elektronická přihláška ke studiu na VŠE - Založení nové e-přihlášky
Nyní vyberte typ studia, který si přejete studovat:
Typ studia:

Magisterský navazující

Vybrat typ studia
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4) Elektronická přihláška ke studiu na VŠE - Založení nové e-přihlášky
Nyní vyberte typ studia, který si přejete studovat:
Typ studia:

Magisterský navazující

Vybrat typ studia

V následující tabulce si můžete vybrat typ přijímacího řízení dle studia, do kterého se chcete přihlásit.
Vyberte typ přijímacího řízení:
Program

Obor

Forma

Jazyk
výuky

Praha

N-AI Aplikovaná informatika

N-AI-IM Informační management

prezenční

Čeština

Praha

N-AI Aplikovaná informatika

N-AI-IT Informační systémy a technologie

prezenční

Čeština

Praha

N-AI Aplikovaná informatika

N-AI-KI Kognitivní informatika

prezenční

Čeština

Praha

N-AI Aplikovaná informatika

N-AI-ZT Znalostní technologie

prezenční

Čeština

Praha

N-KM Kvantitativní metody v ekonomice

N-KM-EO Ekonometrie a operační výzkum

prezenční

Čeština

Praha

N-KM Kvantitativní metody v ekonomice

N-KM-SP Statisticko-pojistné inženýrství

prezenční

Čeština

Vybrat

zde vyberte pouze
jeden obor

Místo
studia

5) Elektronická přihláška ke studiu na VŠE - Evidence e-přihlášek
Informace o termínech pro podávání e-přihlášek na jednotlivé typy přijímacího řízení získáte zde.
Pokud si přejete nejprve přečíst pravidla přijímacího řízení jednotlivých fakult, použijte následující odkazy:
 Fakulta informatiky a statistiky
Kompletnost e-přihlášek
Na následující straně jsou zobrazeny jednotlivé sekce evidence e-přihlášek, pro které se provádí test na kompletnost.
K tomu, aby byla Vaše e-přihláška považována za kompletní, a byly tedy splněny předpoklady pro její řádné podání, je
nezbytně nutné, aby byly kompletní všechny tyto sekce. Sekce, pro které se provádí test na kompletnost, můžeme
rozdělit do dvou částí. První částí jsou sekce vztahující se k osobě uchazeče, tedy ke všem podaným přihláškám - do
této části lze zařadit sekce Osobní údaje a Adresy uchazeče. Druhá část je pak tvořena sekcemi, které se vztahují
k jednotlivým podaným přihláškám - do této části patří zejména sekce Údaje o přihlášce a Informace o zaplacení.

Název sekce
Osobní údaje
Adresy uchazeče

Stav kompletnosti
Vstup do sekce
sekce

na dalších stránkách je nutné vyplnit
požadované údaje tak, aby ve sloupci
Stav kompletnosti sekce byly
oba řádky označeny zeleně

2

FIS - Návod na vyplnění přihlášky na navazující magisterské studium

6) Elektronická přihláška ke studiu na VŠE - Osobní údaje
Prostřednictvím následujícího formuláře máte možnost vyplnit Vaše osobní údaje. Položky jméno a příjmení opravujte
jen v případě, že byly špatně zadány při vytváření evidence e-přihlášek. Ve formuláři se nachází několik druhů
formulářových prvků. Do textových polí zadávejte prostý text, z výběrových seznamů zvolte jednu z nabízených variant
a v případě polí s možností dohledání zadejte minimálně třípísmenný vzorek a stiskněte tlačítko Dohledat. Poté
zaškrtněte jednu z dohledaných variant a postupujte ve vyplňování formuláře dále. Po vyplnění všech položek
stiskněte tlačítko Uložit zadané údaje.
Položku rodné příjmení vyplňujte jen v případě, že se Vaše současné příjmení neshoduje s rodným.
Jméno:

Příjmení:

Rodné číslo:

xxxxxxxxxx

Pohlaví:

Rodinný stav:

-- nezadáno --

Státní příslušnost:

Tituly před jménem:

-- nezadáno --

Tituly za jménem:

Kraj, popř. okres
narození:

Místo narození:

zde zadejte resp. zkontrolujte správnost osobních údajů

Rodné příjmení:
xxx
Česká republika

-- nezadáno --

-- neuveden --

Číslo OP:
Kontakt
Kontaktní údaje, které máte možnost vyplnit v následujících třech polích, slouží zejména pro jednodušší
komunikaci mezi studijním oddělením a uchazečem o studium v případě vzniku problémů s e-přihláškou.
Je nezbytně nutné vyplnit alespoň položku E-mail, která je povinná. Pokud budete vyplňovat také
položky typu telefon, je třeba je vyplnit v mezinárodním formátu (tj. s + na začátku). Pokud číslo začíná
+420 (tedy číslo v ČR), je provedeno naformátování do tvaru '+420 123 456 789'. Položka E-mail musí
obsahovat znak @.
Kontaktní telefon:

Mobilní telefon:

E-mail:
Absolvovaná VŠ
Ve výběrovém seznamu Absolvovaná VŠ vyberte přímo konkrétní fakultu Vámi absolvovaného
předcházejícího stupně studia vysoké školy.
Absolvovaná VŠ:

Fakulta informatiky a statistiky (VŠE Praha)

Obor absolvované VŠ:

vyplňte dle vzoru

Rok absolutoria VŠ:

zde vyplňte vystudovaný obor a rok absolutoria bak. studia

Ostatní údaje
Do následujícího pole zadávejte nejvyšší dosažené vzdělání v době předpokládaného přijetí ke studiu.
Odkud se hlásí:

Vysoká škola

Nejvyšší dosažené
vzdělání:

Vysokoškolské bakalářské vzdělání

Pokud si přejete uložit zadané údaje, stiskněte následující tlačítko.
Uložit zadané údaje
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7) Elektronická přihláška ke studiu na VŠE - Adresy uchazeče

Ulice:

Číslo:

PSČ:

Obec:
Stát:

Česká republika

Poznámka:
Kontaktní adresa
Kontaktní adresu vyplňujte jen v případě, liší-li se od adresy trvalé.

Ulice:

Číslo:

Obec mimo ČR:
Stát:

- nezadáno -

Poznámka:
Pokud si přejete uložit zadané údaje, stiskněte následující tlačítko.
Uložit zadané údaje

PSČ:

Dohledat obec

zde vyplňte resp. zkontrolujte správnost uvedených údajů

Prostřednictvím následujícího formuláře můžete vyplnit sekci adres uchazeče. Ve formuláři se nachází několik druhů
formulářových prvků. Do textových polí zadávejte prostý text a z výběrových seznamů volte jednu z nabízených variant.
Pokud vyberete stát Česká republika nebo Slovenská republika, bude třeba dle zadaného PSČ dohledat jemu
odpovídající obec. V případě, že zvolíte stát jiný, bude vyžadováno vyplnění pole Obec mimo ČR. Pokud Vámi zadaná
obec nemá názvy ulic, vyplňte do pole Ulice název obce. Pole Poznámka slouží k vyplnění doplňujících údajů
vztahujících se k adrese (číslo pokoje, jméno majitele bytu - v případě, že bydlíte v nájmu atd.).
Adresa trvalého bydliště

8)

Druhý den po podání přihlášky obdržíte student informační e-mail , ve kterém budou potřebné
údaje pro uhrazení poplatku za přijímací řízení (tento poplatek musí uhradit bez výjimky každý
student, který se hlásí do navazujícího magisterského studia, tj. i ten, kterému bude přijímací
zkouška prominuta). V relativně krátké době po uhrazení poplatku se stav části „Zaplaceno“
v elektronické přihlášce změní na zelený. Proces podání přihlášky je tak dokončen.
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