FAKULTA DOPRAVNÍ
ROZVRH VÝUKY

LETNÍ SEMESTR AKADEMICKÉHO ROKU 2017/2018
LEGENDA K ROZVRHU

PRO STUDENTY ZAPSANÉ KE STUDIU V PRAZE










na ČVUT FD je první výukový týden letního semestru akademického roku 2017/2018
(8. kalendářní týden) považován za sudý týden
výuka každého předmětu začíná přednáškou – veškerá cvičení konaná před první
uskutečněnou přednáškou odpadají, pokud není výslovně uvedeno jinak
výuka jazyků (podle volby studenta) probíhá podle rozvrhu jazykové výuky zveřejněného
Ústavem jazyků a společenských věd (K615)
výuku povinně volitelných předmětů neuvedených v rozvrhu si studenti dohodnou sami
s příslušnými vyučujícími
výuka přednášek předmětu 12SDK začíná ve 3. výukovém týdnu (10. kalendářní týden)
výuka cvičení předmětů 12SDK a 18SAT začíná v 1. výukovém týdnu (8. kalendářní týden) podle
rozvrhu nezávisle na první přednášce
výuka cvičení předmětu 12ZTS pro studijní skupiny 1-32, 1-39 a 1-40 začíná v 1. výukovém
týdnu (8. kalendářní týden) podle rozvrhu nezávisle na první přednášce
výuka cvičení předmětu 12ZTS pro studijní skupiny 1-30, 1-31, 1-33, 1-34, 1-35, 1-36, 1-37, 1-38
a 1-41 začíná ve 2. výukovém týdnu (9. kalendářní týden)
výuka předmětu 17LGT začíná po oznámení vyučujícím (harmonogram bude studentům zaslán)

KÓD PŘEDMĚTU
VYUČUJÍCÍ
DRUH VÝUKY
KÓD PŘEDMĚTU
Kód předmětu je uveden podle aktuální
„Bílé
knihy“
Fakulty
dopravní
platné
pro akademický rok 2017/2018.
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DRUH VÝUKY
přednáška
cvičení
jazyková výuka
volitelný předmět
rezervace místnosti
pouze v lichých kalendářních týdnech
pouze v sudých kalendářních týdnech

UČEBNA

Axxx
Bxxx
Fxxx
Kxxx

UČEBNA
učebny ve staré budově komplexu Horská
(Horská 2040/3, Praha 2)
učebny v nové budově komplexu Horská
(Horská 2040/3, Praha 2)
učebny v budově Florenc
(Na Florenci 1324/25, Praha 1)
učebny v budově Konvikt
(Konviktská 292/20, Praha 1)

FACULTY OF TRANSPORTATION SCIENCES
EDUCATION TIMETABLE

SUMMER SEMESTER OF THE ACADEMIC YEAR 2017/2018
NOTES TO THE TIMETABLE

FOR STUDENTS REGISTERED TO STUDY IN PRAGUE




the first education week of the winter semester of the academic year 2017/2018 (8th calendar
week) is considered as even week at CTU FTS
education of each course begins with a lecture – all exercises scheduled before the first lecture
will be disregarded, unless is expressly stated otherwise
education of elective courses not listed in the timetable will be arranged by the students
and the appropriate tutors

COURSE CODE
TUTOR
EDUCATION TYPE
COURSE CODE
The course code is quoted according
to the current valid „White Book“ of CTU FTS
for the academic year 2017/2018.

CLASSROOM

Axxx

Bxxx
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EDUCATION TYPE
lecture
exercise
foreign language course
elective course
room reservation
only in odd calendar weeks
only in even calendar weeks

Fxxx
Kxxx

CLASSROOM
classrooms in the old building
of the complex Horská
(Horská 2040/3, Praha 2)
classrooms in the new building
of the complex Horská
(Horská 2040/3, Praha 2)
classrooms in the building Florenc
(Na Florenci 1324/25, Praha 1)
classrooms in the building Konvikt
(Konviktská 292/20, Praha 1)

