Studentská komora Akademického senátu Technické
univerzity v Liberci

PRŮVODCE PO UNIVERZITĚ
v 3.1

Nepropadejte panice …
Úvodem …

První týden nebo měsíc na vysoké škole, zvlášť je-li to Tvoje první studovaná vysoká
škola, může být pro Tebe dost chaotický a zmatený. Těchto několik listů textu by Ti
mohlo pomoci zorientovat se v džungli vysokoškolského studia na Technické univerzitě
v Liberci (TUL). Najdeš zde základní informace i užitečné tipy, jak přežít první týdny na
TUL, pokud možno bez úhony.
Neklademe si nárok na úplnost tohoto dokumentu – určitě jsou věci, na které zde chybí,
a naopak věci, které tu jsou, ale úplně pro kočku. Pokud tedy něco postrádáš, informuj
nás! Rádi poradíme a zároveň tím přispěješ ke zkvalitnění tohoto textu do příštích let.
Úspěšnou pouť studiem na TUL přejí
Radim Šubert radim.subert@vslib.cz
Alena Bartešová alena.bartesova@vslib.cz

Na přípravě textů se dále podíleli:

Josef Novák
Marcela Adamíčková
Kamila Koldinská
Jan Sůra
Jana Ehlerová
Margita Kosinová

-2-

2

Co si představit pod pojmem Technická univerzita v Liberci?
Technická univerzita v Liberci (TUL) je podle Zákona o vysokých školách veřejnou
vysokou školou.
V čele univerzity je rektor, osobnost s největší pravomocí. Naším současným rektorem je
Prof. Ing. Vojtěch Konopa, CSc. Při řízení univerzity rektorovi pomáhají prorektoři a
kvestor, který má na starosti ekonomické záležitosti. Při řízení univerzity se vedení opírá
o Zákon o vysokých školách č.111/1998 a Statut Technické univerzity v Liberci. Tyto
dokumenty jsou k dispozici na www.msmt.cz a www.vslib.cz.
Univerzitu tvoří šest fakult
•Fakulta strojní (FS)
•Fakulta textilní (FT)
•Fakulta pedagogická (FP)
•Hospodářská fakulta (HF)
•Fakulta architektury (FA)
•Fakulta mechatroniky a mezioborových inženýrských studií (FM)
Fakulty jsou vyjmenovány v pořadí, v jakém vznikly. Hlavou každé fakulty je děkan.
Děkana zastupují proděkani a o hospodaření se stará tajemník fakulty. Na každé fakultě
také funguje studijní oddělení. Tam by se měly ubírat Tvé kroky pokaždé, když narazíš
na nějaký problém spojený se studiem. Pokud není v kompetenci studijního oddělení
Tvůj problém vyřešit, můžeš se obrátit přímo na děkana, proděkana pro studijní
záležitosti nebo studentského zástupce v akademickém senátu fakulty.
A tím se dostáváme k dalšímu orgánu, který se podílí na vedení fakulty, resp. univerzity.
Každá fakulta má svůj akademický senát. V akademickém senátu jsou zastoupeni nejen
zaměstnanci fakulty, ale i její studenti. Akademické senáty hrají důležitou roli. Schvalují
rozpočet fakulty, podílejí se na tvorbě a schvalování vnitřních předpisů – např.
zkušebního řádu, stipendijního řádu - a volí děkana fakulty.
Akademické senáty mají jednotlivé fakulty i celá univerzita. V univerzitním senátu jsou
rovným dílem zastoupeny všechny fakulty. Má také část studentskou a zaměstnaneckou.
Studenti se tímto z části podílejí na řízení fakult, resp. univerzity.
Na studenty, kteří Tě zastupují v akademickém senátu fakulty či univerzity, se můžeš
obrátit se svými dotazy či problémy. Jména těch, kteří Tě zastupují v AS TUL, najdeš na
http://senat.vslib.cz , jména zástupců v senátech fakult najdeš na webových stránkách
fakult:
www.fs.vslib.cz
www.ft.vslib.cz
www.fp.vslib.cz
www.hf.vslib.cz
aa.vslib.cz
www.fm.vslib.cz

-

Fakulta strojní
Fakulta textilní
Fakulta pedagogická
Hospodářská fakulta
Fakulta architektury
Fakulta mechatroniky a m. i. s.
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Na těchto stránkách najdeš také předpisy, podle kterých se řídí fakulta a studium na ní.
Je to zejména Statut fakulty, Zkušební řád, Stipendijní řád, Disciplinární řád, je zde
uveden studijní program, harmonogram výuky atd….
STAG?
Ke studiu na vysoké škole neodmyslitelně patří plnění zápočtů a zkoušek. Už sis
zvolil(a) fakultu a obor, kterému by ses chtěl(a) na škole věnovat. Na začátku každého
akademického roku je však nutné si zvolit a zapsat konkrétní zkoušky, které máš daný
rok vykonat. Všechny tyto zkoušky si musíš zapsat do indexu – ty tam jsou ale doby,
kdy to bylo vše. V době informačních sítí je potřeba o zvolených předmětech informovat
také školní počítač – školní server, na kterém běží program zvaný STAG. Takže – až se s
tímto pojmem setkáš, zbystři. Chce se po tobě, aby sis zapsal(a) zvolené předměty do
počítače. Na začátku každého akademického roku musíš provést tzv. předzápis
předmětů. Program STAG je k dispozici na síti Internet na adrese: http://stag.vslib.cz/.
Zde také najdeš návod, jak předzápis předmětů úspěšně provést. Doporučujeme ti
pozorně si přečíst UŽIVATELSKOU PŘÍRUČKU, podkapitolu STUDENTI →
PŘEDZÁPIS, kterou najdeš na hlavní stránce dole. Na úvod také zkontroluj (po
přihlášení do systému) své osobní údaje v odstavci Student a případné nesrovnalosti
ohlas studijnímu oddělení Tvé fakulty.
A ještě důležitá věc: najdeš-li na seznamu povinných předmětů ten svůj v letním i zimním
semestru, musíš si zaregistrovat variantu podle Tvého studijního plánu. A další důležitou
věcí, je to, že pokud výuka vybraného předmětu je organizována formou přednášek i
cvičení, pak je nutné si zaregistrovat ve STAGu obě tyto rozvrhové akce.
A k čemu to vlastně celé slouží? Na STAGu se na konci semestru objeví nabídka termínů
zkoušek, které jsi ještě neabsolvoval(a), a na tyto zkoušky se musíš zapsat právě přes
STAG. A navíc, pokud například onemocníš a přitom jsi zapsaný(á) na zkoušku, není
nutné telefonovat zkoušejícímu, ale odhlásit se můžeš např. i z domova.
Mám hlad!
Tak si ho hlaď, řekla by Ti určitě Tvá babička. My Ti ale řekneme, běž se najíst do
menzy. Menza je obdoba školních jídelen na základních či středních školách. Menzy má
TUL celkem tři:
Voroněžská – nachází se v přízemí budovy „H“. Jejích služeb využívají převážně studenti
hospodářské a pedagogické fakulty, protože v budově H je soustředěna velká část jejich
výuky.
Husova – je v hlavním areálu univerzity, na Husově třídě, v budově F. Zde se přes den
stravuje převážná část studentů i zaměstnanců univerzity.
Harcov – její budova je mezi bloky kolejí C a D na Harcově.
Menzy Voroněžská a Husova vydávají pouze obědy, harcovská menza vydává i večeře.
Základní cena obědu nebo večeře je v současné době 23 Kč a máš nárok na jeden oběd a
jednu večeři, či na dva obědy, resp. dvě večeře. V případě překročení tohoto limitu je
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účtována plná cena 45 Kč. Ve všech menzách je zaveden i tzv. doplňkový prodej, ve
kterém jsou nabízeny zeleninové saláty, zákusky, pití ….
Abys mohl používat menzu, je třeba si pořídit stravovací kartu. K jejímu vystavení
potřebuješ potvrzení o studiu. Karta stojí 160 Kč a je možno ji koupit v pokladnách
menz. Zároveň si na kartu vložíš nějaký finanční obnos, ze kterého se hradí jídla
zakoupená v menze – obědy počínaje, zákusky konče (doplňkový prodej lze ovšem
hradit i hotově). Karta však neslouží jen k výdejům obědů, ale také např. k otevírání
dveří na fotobuňku na koleji Harcov.
Objednat oběd či večeři si můžeš na objednávacích terminálech, které jsou zpravidla
umístěny ve vestibulech menz. Po přidělení hesla (opět na pokladně menzy – ovšem
bezplatně) si můžeš objednat i po internetu na adrese https://menza.vslib.cz . Je nutné si
objednat dva dny předem, ale pokud zapomeneš, nic se neděje, je možné vybrat si z tzv.
burzy jídel, kam své jídlo umístí ti, kteří zjistí, že na oběd z nějakého důvodu nemohou
jít. Je možné si také objednat dopoledne v den výdeje, kdy jsou k dispozici tzv. volná
jídla – v podstatě to, co se podařilo uvařit navíc oproti objednávkám.
How do you do? Wie geht es?
Pokud si myslíš, že slova v nadpisu jsou nadávky, mohu Tě uklidnit, není tomu tak, jedná
se pouze o cizojazyčné fráze. Pro absolvování povinného kurzu cizího jazyka je na
většině fakult požadována alespoň jeho základní znalost. Pokud si příslušné jazykové
vzdělání neutrpěl už na střední škole, není třeba zoufat. Pro tyto případy, a nejen pro ně,
začala na univerzitě fungovat Vnitřní jazyková škola. Ta ti dává možnost získat nejen
základy cizího jazyka, nutné pro absolvování povinného kurzu na fakultě, ale i se v cizím
jazyku zdokonalovat.
Lektory jazykové školy jsou převážně studenti cizích jazyků na pedagogické fakultě,
takže kurzy probíhají v přátelské atmosféře, bez jakýchkoliv bariér mezi lektorem a
studentem.
Cena jednoho semestru jazykového kurzu je cca 920 Kč. V letošním akademickém roce
budou probíhat kurzy anglického a německého jazyka, v případě zájmu o další jazyky i
kurzy další. Všechny potřebné informace jsou na webové stránce http://vjs.vslib.cz , na
které se lze do kurzů i přihlásit.
Pojedeme studovat do zahraničí?
To je otázka, kterou si klade mnoho studentů. Je možné část studia absolvovat na
zahraniční univerzitě? Odpověď zní – ANO! Technická univerzita v Liberci je od roku
1998 zapojena do vzdělávacího programu Socrates – Erasmus. Tento podprogram
umožňuje studentům absolvovat 3-12 měsíční studijní stáže v zemích Evropské unie.
Studium na zahraniční vysoké škole může mít podobu – absolvování přednášek a
seminářů, samostatná práce pod vedením školitele, sběr materiálu pro bakalářskou,
diplomovou a disertační práci nebo kombinace studia a podnikové praxe.
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Studenti obdrží na každý měsíc studia grant. Pro akademický rok 2005/2006 činí
průměrná výše grantu 350 EUR/měsíc a liší se v závislosti na zemi, do které student jede
- čím vyšší životní náklady v té či oné zemi, tím vyšší podpora od univerzity.
Studijní pobyty mohou probíhat pouze na oprávněných partnerských institucích sídlících
v členských zemích EU, s kterými uzavřela vysílající instituce bilaterální dohodu o
spolupráci. Na TUL si většinu dohod uzavírají samy jednotlivé fakulty.
Vysílaní studenti musí být zapsáni do akreditovaného bakalářského, magisterského nebo
doktorského studijního programu na vysílající instituci. Finanční podpora je poskytována
pouze studentům, kteří řádně ukončili minimálně první ročník studia na vysílající instituci
(TUL). Po celou dobu studia v zahraničí musí být student řádně zapsán ke studiu na
domácí VŠ, tzn. nemůže ukončit studium (absolvování státních závěrečných zkoušek
atd.) před ukončením studijního pobytu v zahraničí.
Všem studentům vyslaným v rámci programu Socrates Erasmus, kteří splní podmínky
studijní smlouvy, bude studium na přijímající instituci plně uznáno jako řádná součást
studia na domácí vysoké škole.
Na vysokých školách působí tzv. institucionální koordinátor podprogramu Erasmus –
pracovník zahraničního oddělení rektorátu - (na TUL - Mgr. Kamila Koldinská kamila.koldinska@vslib.cz), který sestavuje nabídku studijních míst a též poskytuje
podrobnější informace o programu. Nabídka studijních míst je zveřejněna na www
stránkách Zahraničního oddělení (http://www.rzs.vslib.cz/socrates.phtml ) a dále na
jednotlivých fakultách.
Pane profesore…
Zatímco v životě mimo akademickou půdu nehrají akademické tituly zásadní roli
– zcela jiné je to zde, ve vysokoškolském prostředí. Tady Tě, mimo jiného, čeká záplava
nejrůznějších akademických titulů. Všude se to bude hemžit pány profesory, docenty,
doktory, inženýry, magistry… Protože se však na vysoké škole tituly používají velmi
často i k oslovování, je vhodné vědět, kdo dosáhl jakého akademického titulu a co tento
titul znamená. Bude působit velmi zvláštně, možná i trochu komicky, oslovíš-li inženýra
„pane profesore…“ , ale bude působit dosti nevychovaně, minimálně však velmi neznale,
oslovíš-li pana profesora „pane inženýre…“. Jak se v tom tedy zorientovat? Připravili
jsme zde pro Tebe přehled nejběžnějších akademických titulů. Takže pěkně po pořádku:
Bakalářské studijní programy:
Bc. – zkratka psaná před jménem znamenající titul bakalář, bakalářské studijní
programy bývají úžeji a praktičtěji zaměřeny, ne příliš teoreticky, ekvivalentem
používaným v zahraničí je B.Sc. a B.Tech.,
BcA. – zkratka psaná před jménem znamenající titul bakalář umění, uděluje se
na umělecky zaměřených studijních oborech,
Magisterské studijní programy:
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Ing. – zkratka psaná před jménem znamenající titul inženýr, uděluje se za
absolvované studium v oblasti ekonomie, technických věd a technologií, zemědělství,
lesnictví a vojenství, ekvivalentem používaným v zahraničí je Dipl.Ing. a M.Sc.,
Ing. arch. – zkratka psaná před jménem znamenající titul inženýr architekt,
MUDr. – zkratka psaná před jménem znamenající titul doktor medicíny, uděluje
se po absolvování studia v oblasti lékařství,
MVDr. – zkratka psaná před jménem znamenající titul doktor veterinární
medicíny, uděluje se po absolvování studia v oblasti veterinárního lékařství a hygieny,
MgA. – zkratka psaná před jménem znamenající titul magistr umění,
Mgr. – zkratka psaná před jménem znamenající titul magistr a uděluje se
v ostatních případech magisterského studia.
Magistrům se po vykonání státní rigorózní zkoušky udělují tyto akademické
tituly:
JUDr. - zkratka psaná před jménem znamenající titul doktor práv,
PhDr. - zkratka psaná před jménem znamenající titul doktor filozofie, je
udělována v oblasti humanitních, pedagogických a společenských věd,
RNDr. - zkratka psaná před jménem znamenající titul doktor přírodních věd,
PharmDr. - zkratka psaná před jménem znamenající titul doktor farmacie,
ThLic. - zkratka psaná před jménem znamenající titul licenciát teologie,
ThDr. - zkratka psaná před jménem znamenající titul doktor teologie.
Doktorské studijní programy:
Studium se ukončuje státní doktorskou zkouškou a obhajobou disertační práce.
V minulosti se udělovaly v těchto studijních programech tituly CSc. (za jménem) a Dr.
(před jménem). Dnes se uděluji tituly jiné (mezinárodní) a to:
Ph.D. - zkratka psaná za jménem znamenající titul doktor,
Th.D. - zkratka psaná za jménem znamenající titul doktor teologie.
Všechny výše uvedené tituly jsou tituly, které lze získat studiem na vysoké škole.
Lidé, kteří těchto titulů dosáhli a rozhodli se zůstat na vysoké škole jako vyučující, jsou
zaměstnáni na VŠ jako lektoři, asistenti a odborní asistenti. Jsou-li potom dále na vysoké
škole činní – píší učebnice, skripta, přednáší doma i v zahraničí, vědecky bádají apod. získávají dva nejvyšší vysokoškolské tituly, ty už nezáleží na oboru a jsou to:
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Doc. - zkratka psaná před jménem znamenající titul docent,
Prof. - zkratka psaná před jménem znamenající titul profesor, nepleť si tento titul
s oslovováním učitelů na střední škole – středoškolský „profesor“ nemá s akademickým
titulem profesora vůbec nic společného.
INTERNET
Na dezinformační dálnici je možné se ve škole připojit na několika místech, jejich
seznam najdeš ve shrnutí. Máš přidělenu e-mailovou adresu jmeno.prijmeni@vslib.cz,
přístup ke svému účtu dostaneš při zápisu, nejpozději při imatrikulaci. Poštu si můžeš
stahovat domů pomocí služby POP3 nebo pomocí v učebnách nainstalovaného
programu Pegasus Mail, kterým se připojíš přímo na server tyto.vslib.cz (kde je uložený
Tvůj účet). Tvoje e-mailová schránka má 10MB a můžeš si k ní pořídit i své osobní
stránky, které budou zobrazeny na http://people.vslib.cz/. Informace o připojení získáš
na http://www.vslib.cz/liane/, doporučuji Ti např. provozní řád. Správa LIANE (LIberec
Academic NEtwork) sídlí na Katedře Aplikované Informatiky, budova A, 2.patro. Tam
nejspíš zamíříš v takovém fatálním případě jako ztráta hesla, zablokovaný účet nebo
přeplněná poštovní schránka. O novinkách, změnách a o školním dění informuje T-UNI
on-line na adrese http://tuni.vslib.cz.
T-UNI – univerzitní život on-line http://tuni.vslib.cz.
Zajímá Tě, co se právě děje na univerzitě? Jaké rozhodnutí přijímá vedení školy a
jednotlivých fakult? Máš pocit, že se na škole děje něco, o čem by mělo vědět více lidí?
Chceš vyjádřit svůj názor na univerzitu? Sháníš skripta nebo parťáka na squash?
Odpovědi na takové otázky ti může každý den nabídnout T-UNI Online, internetový
server o dění na Technické univerzitě v Liberci. První server svého druhu na českých
vysokých školách, nahradil původní papírový časopis a doplnil jej o všechny
vymoženosti internetu: dnně aktuální články, diskusíní fórum a komentáře ke článkům
nebo soukromou inzerci.
Akademická poradna pro studenty se zdravotním postižením při Centru
dalšího vzdělávání TU v Liberci
Technická univerzita v Liberci již desátým rokem uskutečňuje program podpory
zdravotně postižených studentů. Cílem je zpřístupnit vysokoškolské studium všem lidem
nehledě na jejich případný handicap. Pak je ovšem nutné studentům se specifickými
potřebami podmínky pro studium vytvářet a nadále zkvalitňovat. Ke koordinování
podpůrných aktivit a poskytování odborné pomoci bylo zřízeno účelové poradenské
zařízení, které poskytuje především tyto služby:
1.studijně-informačního charakteru:
•konzultace k tvorbě individuálních studijních plánů u studentů s obtížnou mobilitou a
nadstandardní konzultace k obsahu výuky,
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•speciálně pedagogické poradenství, koncipování individuálních vzdělávacích strategií,
•základní sociálně-právní poradenství,
•pedagogicko-psychologické poradenství,
•konzultace v oblasti mezilidských vztahů,
•informační činnost v oblasti kompenzačních pomůcek, zdravotní péče a občanských
aktivit, zaměřených na ZPO,

•profesní a kariérové poradenství,
•porady v oblasti pozitivní sebeprezentace,
2. související s podporou a zajišťováním mobility:
•podpora a zajištění mobility při přijímacích i dílčích zkouškách, v průběhu standardní
výuky,
•zajištění bezbariérového ubytování, příp. doprovod a obsluha při zajištění
bezbariérovosti objektů vč. dalších služeb obdobného charakteru,
•na požádání zajištění speciálních pomůcek pro přednášky a další formy výuky.
Akademická poradna pro zpřístupňování studia lidem se zdravotním postižením se
nachází v bezbariérových prostorách Centra dalšího vzdělávání, blok „B“ v areálu
harcovských kolejí TUL za libereckou přehradou (máme vlastní vchod suterénem
budovy). Autobusy č. 15 a 29, výstup v zastávce „Přehrada“.
Můžete nás kontaktovat osobně, telefonicky nebo písemně na adrese:
Technická univerzita v Liberci, CDV - AP, PhDr. Libor Novosad, Ph.D., Hálkova
6,461 17 Liberec 1, tel.: 48 53 55 106, fax: 48 53 55 101, e-mail:
libor.novosad@vslib.cz,
Organizační a personální oddělení – budova „A“ TUL, 1. patro, Mgr. Marcela
Adamičková, tel. 485 353 488, e-mail: marcela .adamickova@vslib.cz
Liberec, zlatá loď …
Co se dá v Liberci kromě TUL vidět? Nejužitečnější rada, kterou můžeš dostat, je zajít si
do Informačního centra města Liberce, které přímo v budov+ radnice (boční vchod).
Tam se dá získat pěkná mapka Liberce a spousta informací o dění ve městě a okolí –
kina, divadla, kluby, sportovní akce … Liberec má i své oficiální webové stránky –
www.liberec.cz a stránky informačního centra www.infolbc.cz.

Na závěr stručné shrnutí nejpodstatnějších informací …
Odkazy:
www.vslib.cz - oficiální www stránky TUL
tuni.vslib.cz – on-line časopis, aktuální informace o dění na TUL
https://menza.vslib.cz/ - objednávání jídel přes internet
senat.vslib.cz – informace o Akademickém senátu TUL
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sk.vslib.cz – stránky Studentské komory Akademického senátu TUL.
koleje.vslib.cz – stránky harcovských kolejí, telefonní seznam lidí ubytovaných na
Harcově, diskusní fóra k dění na kolejích, oznámení ředitelství Kolejí a menz, formuláře
ke stažení atd ...
www.dpml.cz - jízdní řády městské dopravy, informace - Fügnerova
vnitřní telefon:
předčíslí pro volání z venku: 485 35 xxxx
vrátnice Harcov „A“ 5213, „B“ 5214, „C“ 5215, „D“ 5216, „E“ 5217, „F“ 5218
vrátnice Vesec 4511, přepojit na konkrétní pokoj, volání z Vesce na Harcov přes
předčíslí 7
Menza:
Harcov, Husova (bud. F), Voroněžská (bud. H)
úřední hodiny: karta na obědy, zařízení objednávání přes internet
Husova (bud. F naproti vrátnici): Po – Pa 9:00 – 10:30
Koleje:
Harcov: Kolej TU – Harcov, 17. listopadu 584, 460 15 Liberec 15
autobus 15, 29 (Přehrada), 19 (Březová alej)
Vesec: Kolej TU, Mařanova 650, 463 12 Liberec 25 – VESEC
autobus 13, 24, 26 (směr Doubí sídliště, zast. Vesec)
Ubytovací služba:
budova Menzy na Harcově; telefon: 485 355 252
PO, ST, ČT – 9.00 – 12.00, 13.00 – 15.00; PÁ - 9.00 – 12.00, 13.00 – 14.00
Přístup na internet:
kolej Harcov a Vesec - přípojky na pokojích,
kolej Harcov - počítačové centrum,blok D, 3. sekce, suterén, možnost též kopírování,
tisku a skenování.
budova F – Služby pro studenty – internet,
budova E – učebna E7;
budova H – Univerzitní knihovna.
Prodejna skript
Husova, budova F, pod schodištěm ve střední části budovy
Univerzitní knihovna:
Budova H (ul. Voroněžská) – založení účtu (přízemí), knihovna obecná, anglická,
německá, francouzská (suterén), k dispozici jsou seznamy doporučené literatury pro
jednotlivé fakulty; otevírací doba: 8:00 – 18:30.

Všeobecný lékař:
Husova F – samostatný vchod v levé části budovy; všeobecný lékař, zubař.
Krajská vědecká knihovna v Liberci
Rumjancevova ul. www.kvkli.cz
provozní doba: Po,St,Ct,Pa: 10:00-19:00, Út: 13:00–19:00, So: 9:00–13:00
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MHD v Liberci
Pro vydání studentské průkazky na MHD je nutné vyplnit tiskopis o potvrzení o studiu
vydaný Dopr. podnikem. Běžné potvrzení o studiu, které dostaneš na st. odd. nestačí!
Tiskopis lze vyzvednout v předprodeji na terminálu MHD Fügnerova; www.dpml.cz

FAKULTA STROJNÍ WWW.FS.VSLIB.CZ
adresa: TU v Liberci, Fakulta strojní, Hálkova 6, 461 17 Liberec
telefon: 485 353 108 (sekretariát děkana)
autobus: 15, 19, 29 (zast. Husova – budova A, B; zast. Svobody – bud. E, F)
studijní oddělení: budova A, 1. p vpravo, telefon: 485 353 236
email: daniela.stejskalova@vslib.cz (studijní záležitosti)
zdenka.machotkova@vslib.cz (ostatní záležitosti)
úřední hodiny: PO, ST: 9H – 11H, 12H30 – 14H30; PA: 9H – 11H
FAKULTA MECHATRONIKY A MEZIOBOROVÝCH INŽENÝRSKÝCH STUDIÍ
WWW.FM.VSLIB.CZ
adresa: TU v Liberci, Fakulta mechatroniky a mezioborových inženýrských studií,
Hálkova 6, 461 17 Liberec
telefon: 485 353 240 (tajemnice fakulty)
autobus: 15, 19, 29 (zastávka Husova)
studijní oddělení: budova B, přízemí vlevo; telefon: 485 353 429
email: vera.pankova@vslib.cz - studijní oddělení
dagmar.militka@vslib.cz - tajemnice fakulty
úřední hodiny studijního oddělení: PO, ÚT, ČT , PÁ: 8H30 – 11H, 13H – 15H

FAKULTA ARCHITEKTURY AA.VSLIB.CZ
adresa: TU v Liberci, Fakulta architektury, Hálkova 6, 461 17 Liberec
telefon: 485 353 593 (sekretariát děkana); fax: 485 353 545
autobus: 15, 19, 29 (zast. Husova – budova A, B; zast. Svobody – bud. E, F)
studijní oddělení: budova F3, 3. patro; telefon: 485 353 506
email: eva.konopova@vslib.cz - studijní oddělení
hana.uresova@vslib.cz - tajemnice fakulty
úřední hodiny studijního oddělení: PO, ÚT, ST, ČT PÁ – po celý den
FAKULTA TEXTILNÍ WWW.FT.VSLIB.CZ
adresa: TU v Liberci, Fakulta textilní, Hálkova 6, 461 17 Liberec
telefon: 485 353 239
autobus: 15, 19, 29 (zast. Husova nebo Svobody)
studijní oddělení: budova B, tel.: 48 535 3239
e-mail: jarmila.vaneckova@vslib.cz (tajemnice fakulty)
úřední hodiny: po: 9:30 – 11:00, út,čt: 10:00-11:00 a 13:30-14:30, pá: 10:00-11:00
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HOSPODÁŘSKÁ FAKULTA WWW.HF.VSLIB.CZ
adresa: TU v Liberci, Hospodářská fakulta, Hálkova 6, 461 17 Liberec
telefon: 485 351 111
studijní oddělení: budova H
email: jana.belohlavkova@vslib.cz (485 352 425)
Věra Klimešová (485 352 387)
úřední hodiny: úterý a čtvrtek 8:30 - 11:00 a 13:00 - 15:00, středa 8:30 - 11:00
FAKULTA PEDAGOGICKÁ WWW.FP.VSLIB.CZ
adresa: TU v Liberci, Fakulta pedagogická, Hálkova 6, 461 17 Liberec
telefon: 485 352 515 (sekretariát)
doprava: viz. web. stránky – Fakulta/Kde nás najdete
studijní oddělení: budova H, Voroněžská 13, 5. patro;
email: sarka.vasatkova@vslib.cz - Šárka Vašátková - (tel. 485 352 403)
miroslava.brabcova@vslib.cz - Miroslava Brabcová - (tel. 485 352 404)
úřední hodiny: pondělí 13:00-15:00, úterý 9:00 – 11:00
středa: 9:00-11:00, 13:00-15:00 pátek 9:00-12:00
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