Pokyny pro uchazeče přijaté ke studiu na FST ve 2. kole přijímacího řízení
do 1. ročníku bakalářských programů B2301 a B2341
Předzápis
Studenti B2301, B2341 – studenti 1. ročníku bakalářského programu si předzápis na FST nedělají. Předměty
zapisuje studijní referentka po rozdělení do kroužků.

Zápis
Dostavte se k zápisu dle rozpisu na webu fakulty – fst.zcu.cz – Aktuality (Dodatek k vyhlášce č.9D/2017).
U zápisu je možné dořešit další studijní záležitosti a získat potvrzení o studiu - standardní formulář bude
k dispozici na místě, připravte si předem Vaše speciální formuláře, včetně kartičky pro dopravce. Můžete také
případně odevzdat písemné žádosti (žádost o uznání předmětů je třeba připravit předem – nelze ji vyplnit na
místě):
Žádost o uznání předmětů splněných v průběhu předchozího studia na jiné vysoké škole, případně VOŠ, je
možné podat písemně (formulář najdete na webu FST - Úřední deska) nebo elektronicky přes Portál (tištěnou
podepsanou verzi je nutné doručit na studijní oddělení), a to nejpozději do 30 dnů ode dne zápisu. Pro uznání
předmětů splněných mimo ZČU je nutný souhlas jednotlivých garantů uznávaných předmětů (formulář
najdete na webu FST - Úřední deska). Pro uznání předmětů splněných mimo FST ZČU je nutný potvrzený výpis
absolvovaných předmětů. Žádosti vyplněné chybně, nečitelně či nepravdivě budou bez vyřízení vráceny,
později podané žádosti mohou být zamítnuty. Písemné rozhodnutí si po vyřízení student osobně převezme
na studijním oddělení na výzvu studijní referentky.
Postup při uznávání předmětů upravuje vyhláška děkana č. 13D/2014. Uznané kredity se započítávají do celkového
počtu kreditů získaných v průběhu studia, nikoli do daného akademického roku. Spolu s rozhodnutím o uznání
předmětů z předchozího studia rozhodne děkan fakulty o případném zkrácení nejdelší možné doby studia, nejdelší
možné doby přerušení studia a snížení počtu zápisových propustek.

Budete-li žádat o uznání předmětů z 1. ročníku, připravte si seznam předmětů, které budete zapisovat místo
nich tak, abyste splnili podmínky získání potřebného počtu kreditů (viz níže).
Pokud se student nezapíše ke studiu, bude nejpozději 20. 10. 2017 vyřazen z evidence FST.

Studium
Studijní referentka zařadí u zápisu studenta do příslušného ročníku podle zapsaných předmětů:
B2301:
1. ročník – student začíná standardně od začátku, případně žádá o uznání několika předmětů
2. ročník – student žádá o uznání většiny předmětů prvního ročníku, které splnil na jiné VŠ
3. ročník – student žádá o uznání většiny předmětů prvního a druhého ročníku, které splnil na jiné VŠ, a
zapisuje státnicové předměty
B2341:
1. ročník – student začíná standardně od začátku, případně žádá o uznání několika předmětů
2. ročník – student žádá o uznání většiny předmětů prvního ročníku, které splnil na jiné VŠ

Pro každého nově přijatého studenta platí pravidla 1. ročníku studia v souladu se studijním řádem. Bude-li
mít student uznáno alespoň 30 kreditů, nevztahuje se na něj kontrola po 1. semestru, jinak musí získat
alespoň 10 kreditů do data určeného Harmonogramem akademického roku ZČU
(http://www.zcu.cz/study/studium-vyuka/harmonogram.html). Za první rok studia (do konce akademického
roku) musí student získat alespoň 40 kreditů, pokud nesplní podmínky ke složení státní závěrečné zkoušky.
Za každý poslední ukončený akademický rok nesmí být vážený studijní průměr horší než 3,4.
Student bakalářského studijního programu, nastupující do vyššího ročníku, si může zapsat předměty
z navazujícího studijního programu, které lze následně uznat v souladu s vyhláškou děkana č. 13D/2014,
odst.6.

___________________________________________________________________________________
Všechny žádosti jsou bez poplatku.

Dotazy či žádosti týkající se studia směřujte na studijní oddělení fakulty, řada věcí se dá dořešit u vlastního
zápisu.
Upozorňujeme, že po dobu zápisů je studijní oddělení zavřené!
Studijní referentky FST:
Mgr. Kateřina Brandová – 1. ročník B2301 a B2341 prezenční studium, kombinované studium
úřední hodiny: Po, St, Pá 7,30-11,00, 12,30-14,30 (377 638 010, brandova@fst.zcu.cz, UV211)
Jana Sůvová - B2301 prezenční studium od 2. ročníku, N2301 prezenční studium
úřední hodiny: Po, St, Pá 8,00-11,30, 12,30-14,30 (377 638 011, suvova@fst.zcu.cz, UV212)

Veškeré dotazy ohledně poplatků za studium prosím směřujte na Informační a poradenské centrum ZČU http://www.zcu.cz/pracoviste/ipc/. Centrum poskytuje také psychologické, právní a sociální poradenství a
studijní poradenství pro uchazeče a studenty se speciálními vzdělávacími potřebami:
http://www.zcu.cz/pracoviste/ipc/poradenstvi-pro-studenty-se-specialnimi-potrebami/

Zpracovala: Brandová

