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Rubriky 

• Au-pair 
• Téma týdne 
• Erasmus 
• Všehochuť 
• Cestou necestou 
• Vídeň 

Profil 

Po úspěšném absolvování 
brněnské germanistiky jsem 
se vydala objevovat nová 
místa v novém městě a nové 
zemi. Následující dva roky 
tak strávím ve Vídni na 
magisterském studiu a 
pokusím se vše zaznamenat 
pro budoucí generace. A 
jaká jsem? Nesnáším, když 
mě někdo nechává čekat. 
Nemám ráda horko a 
čouhající peřinu z povlečení 
u hlavy. Ráda měním účes a 
koukám se. jak mě známí 
nepoznávají. Milujú sushi a 
podzim, když můžu nohama 
šoupat ve spadaném listí 
Ale ze všeho nejraději mám 
změnu :) 
Více 

Zpráva autorovi 

* Text zprávy: 

Vložte Váš e-mail. pokud se 
chcete přihlásit k odběru 
novinek na tomto blogu. 

* E-mail: 

Zápis předmětů aneb Vyšší dívčí 
2. října 2014 v 11:01 | Monika Bukáčková | Vídeň 

Po třech letech, kdy jsem vždy v den registrace přesně v 17:00 
zběsile klikala na F5. abych zvýšila své šance na zapsání volitelných 
předmětů, jsem byla zvědavá, jak se to dělá jinde. A po své 
zkušenosti mohu jednoznačně říct. že IS Masarykovy univerzity je 
naprosto bezchybný a moc se mi po něm stýská! 

Jistě, časová soutěž má své nevýhody. Musíte být v přesně určenou 
minutu u počítače. Musíte mít stabilní připojení k internetu (jinak 
skončíte místo na pilates na hodinách capoeiry). Musíte se dostat 
do té správné registrační vlny. A co je nejdúležitější. nesmíte na to 
zapomenout! 

Systém ve Vídni je zcela rozdílný. Časová soutěž tu nefunguje. Místo 
toho se každý v daném termínu registruje, jak je mu to milé. Na své 
konto dostane většinou 1000 bodů (na našem oboru je to dokonce 
2000) a ty rozděluje mezi předměty dle preferencí. Taková tichá 
aukce dalo by se říct. A právě v tom je ten největší problém. 
Nevidíte. kolik bodů dávají ostatní a jestli jste je přebyli nebo musíte 
přihodit 

Navíc mají povinné předměty z nějakého nepochopitelného důvodu 
kapacitu jen 35 studentů. Během těch čtrnácti dnů registrace tak jen 
s hrůzou sledujete, jak se počet přihlášených šplhá ke stovce a 
doufáte, že vašich 700 bodů v takové konkurenci obstojí. Bohužel -
neobstojí. 

Když se konečně dozvíte, jaké předměty vám byly zapsány (přesně 
12 hodin před začátkem semestru), máte dvě možnosti. Radovat se 
z těch. ze kterých na vás kouká angemelóel (přihlášen) nebo tesknit 
nad těmi. co vám hlásí aul aer Warteliste (na čekací listině). Jelikož 
je už po přihlašování, není žádná možnost jak si zvolit nějaké 
náhradní předměty nebo alternativy, které jste měli v záloze. 

Body. které jste vsadili na předměty, jež skončily na čekací listině, se 
vám ale převádí do dalšího semestru. Tím stoupá šance na 
probojování se do top 35 a dokončení školy v řádném termínu. 
Smutné je. že některé vyučující ani nenapadlo navýšit kapacitu nebo 
vytvořit paralelní skupiny stejného předmětu (takové pokrokové 
myšlení máme zřejmě jen v České republice). 

A výsledek mého handlování? Dva zapsané předměty a tři na čekací 
listině. No. není to špatné skóre. Hlavně, že mi vyšlo aspoň něco. 
Zbylý čas si doplním přednáškami, které naštěstí elektronické 
přihlašování nevyžadují. V jednom mám ale definitivně jasno: Chybíš 
mi ISe!! 

2 lidé ohodnotili tento článek. 

^^^J ^^^J Toto se libí 22 lidem. Buďte první mezi svými přáteli. 

Anketa 

Na jaké fakultě studujete? 

Filozofické 

Lékařské 

Pedagogické 

Přírodovědné 

Právnické 

Informatiky 

Sociálních studií 

Sportovní 

Jiné 

Ekonimicko-správní 

Komentáře 

1 r :-) | 2 října 2014 v 12 38 | R e a g o v a t 

To by měl Brandejs radost. @ 

2 | ^ j J a n a | E - n a | .VeS | 2 října 2014 v 12 51 | R e a g o v a t 

Ty jo. to je horší než noční můra! To by mi zhoršilo studium o dost 
víc než chemie! Pevné nervy přeji @ 

3 ^ Ann Taylor | Web 12. října 2014 v 13:191 Reagovat 

Tak s tímhle bych byla asi úplně s nervama v háji. přijde mi. že tak 
není vůbec těžký nedostat se skoro k žádnýmu předmětu, a že se 
s tím nedá moc dělat. 

4 Monika Bukáčková | E-mail | Web | 2. října 2014 v 

14:271 Reagovat 

[3]: Právě. Ještě mi ani nezačal semestr a já si říkala, že nemám 
šanci magistra dodělat za dva roky. Ale uvidíme, jak to bude v 
dalších semestrech. Třeba vychytám nějakou taktiku a bude to v 
pohodě 

5 Upij Kika | E-mail | Web 12. října 2014 v 20:38 | Reagovat 

To byli zlatý časy @ s láskou vzpomínám jak jsme všichni sedávali 
v 17:00 v počítačových učebnách a snažili se vyhrát a porazit 
ostatní.. Vídeňský systém mi teda přijde drsnější, je to pekelný 
boj... Snad se příští semestr zadaří (700 bodů z 2000 mi přijde 
opravdu hodně na to. aby to nevyšlo.. To je kruté!) 

Nový komentář 

Jméno: 

Přihlásit se 

E-mail: 

• odesílat reakce na email. 

Web: | | 

Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz. 

Text: sem napišce komencář 

Aktuální články 
o První měsíc v roli mentora 
o Konec se blíží, už jen vytrvat 
o Nezapomenutelný první den v práci 
o Regensburg vs. Vídeň 
o v plném pracovním nasazení 
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