PRVÁKEM NA FPE
Karta první pomoci

PROTIP: SLEDUJ FAKULTU NA FB I INSTAGRAMU. NEUNIKNOU TI TAK AKTUALITY.

KOLEJE
Pokud jsi z daleka, budeš potřebovat ubytování.
Rozhodování mezi bydlením na kolejích nebo na
bytě nemusí být snadné. Obojí má svá plus i
mínus. Bydlení na kolejích však ke studiu na VŠ
už tak nějak patří a řada studentů si to chce
alespoň na rok zkusit :). Žádat o pokoj na koleji
můžeš od 1. 7. 2021 do 27. 7. 2021 na skm.zcu.cz!

PLZEŇSKÁ KARTA
Tahle kouzelná kartička ti otevře Plzeň :). Pokud
ji ještě nemáš, budeš ji potřebovat. Je to víc než
jen průkazka na MHD. Můžeš ji kombinovat s JIS
kartou (studentským průkazem ZČU) a ušetřit si
tak místo v peněžence. Získáš na ni také
nejrůznější slevy a lze ji používat i jako kartičku
do knihovny. Více informací najdeš na
https://www.plzenskakarta.cz/ .

IPC ZČU
Studenti se mohou obracet nejen na studijní
oddělení, ale také na Informační poradenské
centrum ZČU (sleduj na FB i IG). S čím ti IPC může
pomoci? IPC ti poradí s poplatky za studium,
s žádostí o stipendia i speciálními vzdělávacími
potřebami. Součástí je také právní a
psychologická poradna a další. Více informací
najdeš na www.ipc.zcu.cz.

NAJDI A POZNEJ SPOLUŽÁKY
S kým zajít na pivo a od koho si půjčit výpisky?
Přátelství jsou důležitá :). Poznej své spolužáky
ještě dřív, než společně zasednete do lavic.
Můžeš se zůčastnit seznamováku AMOS. Chybu
neuděláš, když založíš skupinu nebo společný
chat pro svůj hlavní obor a pozveš své spolužáky
pomocí skupiny UCHAZEČI FPE ZČU.

FPE INFO+

Máš přijetí v kapse? Skupina pro
uchazeče už je ti malá :). Přidej se k
ostatním studentům do fakultní
skupiny FPE INFO+!
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KNIHOVNY, STUDOVNY, MENZY A STUDENTSKÉ PODNIKY

KNIHOVNY
Nejčastěji budeš pravděpodobně využívat
knihovnu v budově na Klatovské. Pedagogická
knihovna nabízí studijní literaturu pro všechny
obory. Jako průkaz budeš používat JISku. Využít
ale můžeš i Univerzitní knihovnu na Borech. Ve
městě najdeš Studijní vědeckou knihovnu
(vědárnu).

KAM SE JÍT UČIT?
V budově ve Veleslavínově ulici najdeš studovnu
vybavenou skripty a další studijní literaturou. Jsou tu také
počítače a možnost tisku/kopírování. Kredit na tisk si
nabiješ na JISku. Na Klatovské najdeš týmovou studovnu.
Klíče ti zapůjčí v Pedagogické knihovně. Využít můžeš také
studovny v Univerzitní knihovně na Borech nebo Studijní
vědecké knihovně ve Smetanových sadech. Přímo v centru
najdeš také Kulturku, univerzitní coworkingové prostory
(sleduj je na FB).

KDE SE NAJÍST
V budově na Klatovské je bufet, kde nabízí i teplá
jídla z menz. Občerstvit se tam můžeš také u stánku
s dobrou kávou. V budovách jsou automaty s nápoji
nebo drobným občerstvením. Na oběd si můžeš zajít
do některé z univerzitních jídelen - menz. Menzu
najdeš na Borech v areálu ZČU a v Kollárově ulici.
Bufety jsou ale i na kolejích. V univerzitním areálu
na Borech najdeš CrossCafé a bufík :).

STUDENTSKÉ PODNIKY
Pokud chceš mít klid na učení nebo práci, můžeš
zajít do Kulturky v Sedláčkově ulici. Najdeš ji
hned vedle Univerzitní kavárny Družba, kde
budeš jistě trávit hodně času. Kromě nápojů a
drobného občerstvení totiž Družba nabízí bohatý
kulturní program (Pubkvíz, přednášky,
koncerty...) a přes den se tam dobře pracuje.

KDE TO ŽIJE?
Pokud chceš vyrazit do víru velkoměsta, určitě
bys neměl vynechat proslulé studentské kluby!
Jen kousek od Družby je VŠ klub Pivoňka. V ulici
Borská najdeš VŠ klub Bastila. Na Bolevecké,
přímo na koleji, můžeš navštívit VŠ klub Ucho a
hned naproti najdeš VŠ klub Naporo!
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ORION KONTO, ROZVRH, VOLITELNĚ PŘEDMĚTY, WEBMAIL

STÁHNI SI APLIKACI
Ještě nemáš apku Student ZČU? Tak neváhej a
stahuj! Budeš tak mít vše ihned po ruce v
mobilu. Najdeš zde nejen rozvrh, jídelníček, či
e-mail, ale také se zde můžeš zapisovat na
zkoušky a zápočty. Aplikaci stáhneš na
zařízení Android i iOS.

NASTUDUJ SI ORION
Konto Orion! Nejdůležitější konto pro tvé
studium. Díky tomuto kontu se přihlásíš téměř do
všech univerzitních platforem, především pak do
Portálu ZČU. Je to tvoje "identita" na ZČU. Své
Konto Orion si založíš na adrese registrace.zcu.cz,
přihlašovací údaje obdržíš s JIS kartou.

PŘESMĚRUJ SI ŠKOLNÍ E-MAIL
Číst a využívat univerzitní e-mail je tvojí
povinností! Stanovuje to studijní řád univerzity.
Pokud však nechceš několikrát za den chodit na
svůj univerzitní e-mail, můžeš si jej přesměrovat
na svůj osobní e-mail. Je to jednoduché. Stačí,
když na svém univerzitním e-mailu přejdeš do
nastavení - přeposílání. Nebo si můžeš rovnou
importovat svůj univerzitní e-mail do svého
osobního e-mailu.

ZAPIŠ SI SPORTOVNÍ KURZY
Pohybem ku zdraví! Zapiš si sportovní kurzy a
zůstaň fit celý semestr. Na výběr máš nepřeberné
množství kurzů od plavání až po judo. Baví tě
lyžování, nebo inline bruslení? Není problém. Ať
už jde o frisbee, squash, cyklistiku, či cokoliv
jiného, z nabídky kurzů KTS si vybere každý. Stačí
předmět vyhledat v Portálu ZČU a zapsat si jej.

VYRAŽ NA ZKUŠENOU
Láká tě poznat jak se žije a studuje ve světě? U
nás na fakultě máš možnost vycestovat. Díky
programům, jako je Erasmus+, nebo INTER
(Freemover), se můžeš podívat takřka do celého
světa. Pokud tě zajímají bližší informace,
navštiv třeba www.international.zcu.cz.

