
 

Opatření 
děkana Fakulty informatiky a statistiky 

č. 09/2018 ze dne 25. 6. 2018 

o studiu angličtiny v bakalářských studijních programech 

 

Děkan Fakulty informatiky a statistiky (dále též „fakulta“) stanovuje pravidla o studiu angličtiny 

studentů všech bakalářských studijních programů (resp. oborů, pokud je na ně program členěn). 

Čl. 1 

1. Student musí během svého studia úspěšně odstudovat 12 kontrolních kreditů ze skupiny 

předmětů oJ1. 

2. Student si vybírá kurz podle úrovně svých vstupních znalostí na základě rozřazovacího testu 

v InSIS. 

3. Student musí složit zkoušku z předmětu 2AJ212 (Angličtina pro ekonomická studia 2), která je 

nutnou podmínkou absolvování angličtiny na fakultě. 

4. V případě, že student absolvoval kurz 2AJ212 zakončený zkouškou, nemůže následně 

absolvovat kurz s nižší úrovní. 

5. Student, který si zvolí rovnou kurz 2AJ212, musí své zbývající kredity získat absolvováním: 

a. jiného kurzu angličtiny s identem vyšším, než je 212,  

b. oborově volitelných předmětů/volitelných předmětů programu v angličtině, 

c. volitelných předmětů garantovaných fakultou v angličtině nebo 

d. předmětů v rámci svého zahraničního studijního pobytu. 

 

Čl. 2 

Toto opatření nabývá platnosti dnem 25. 6. 2018 a účinnosti dnem 26. 6. 2018. 

 

 

doc. Ing. Jakub Fischer, Ph.D. 

děkan 

Fakulty informatiky a statistiky



 

List změn 

Číslo změny Strana změny Část předpisu Text změny Platnost od 

1 1 čl. 1, odst. 4 Doplnění identu 2AJ212 6. 4. 2020 

2 1 čl. 1, odst. 5 Doplnění identu kurzu. 6. 4. 2020 

3 1 čl. 1, odst. 5a 
Specifikace kurzu angličtiny vyššího, než je 
kurz 2AJ212. 

6. 4. 2020 

4 1 Čl. 1, odst. 5c 
Nová možnost vybrat si volitelný předmět 
garantovaný fakultou. Následně původní odst. 
5c je nyní odst. 5d. 

6. 4. 2020 

5 1  Změna názvu opatření 27.7.2020 

6 1 preambule Úprava pro obor a program 27.7.2020 

7 1 čl. 1, odst. 5a Odstranění podmínky zkoušky 26.1.2021 

8 1 čl. 1., odst. 5b Modifikace na studijní obory i programy 26.1.2021 

 


