Pokyny pro uchazeče opakovaně přijaté ke studiu na FST
ve 2. kole přijímacího řízení
Předzápis
Proveďte předzápis předmětů, které chcete v akademickém roce 2018/19 studovat, na nové osobní číslo
dle pokynů na webu: Úřední deska FST – Dodatek k vyhlášce č.13D/2018 o zápisech pro 2.kolo. Stávající
studium bude ukončeno ke dni zápisu. Předměty, které budete chtít nechat uznat, nezapisujete!

Zápis
Dostavte se k zápisu ve stanoveném termínu. U zápisu odevzdáte dle potřeby následující žádosti (všechny
žádosti kromě uznání můžete vyplnit až na místě):
Žádost o ukončení studia – Vyplňte stávající osobní číslo, s datem zápisu do nového studia. Do odůvodnění:
opakované přijetí na FST. Týká se pouze studentů, kteří dosud studium na FST neukončili.
Žádost o zařazení na zaměření (vypište název oboru):
•

•

•

Neúspěšní studenti programu B2301, kteří už byli v průběhu předchozího studia na zaměření
zařazeni a chtějí na daném zaměření pokračovat - do odůvodnění: opakované přijetí na FST. Není
nutný souhlas katedry.
Neúspěšní studenti programu B2301, kteří už byli v průběhu předchozího studia na zaměření
zařazeni a chtějí změnit zaměření - do odůvodnění: změna zaměření po opakovaném přijetí na FST;
uveďte původní obor. Nutný souhlas katedry oboru, kam se student nově hlásí.
Studenti, kteří nastupují znovu do/po 1.ročníku bakalářského studijního programu, se budou na
zaměření zařazovat standardně na základě vyhlášky děkana.

Žádost o uznání předmětů
Žádost 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. 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). Nebudou uznávány předměty spojené se státní závěrečnou
zkouškou a bakalářskou / diplomovou prací.
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.

Žádost o přerušení studia (na ZS) – studium lze přerušit, pokud má student splněné všechny předměty
zimního semestru, případně pokud garant dosud nesplněného předmětu ze ZS souhlasí s přerušením
(student se tedy neúčastní výuky, pouze splní nebo si nechá uznat zápočet a vykoná zkoušku). Student
posledního ročníku daného studijního programu si musí před vlastním přerušením studia na katedře
vyřešit zadání BP/DP do IS/STAG.
Rozhodnutí o přerušení studia nabude právní moci 30 dní po doručení. S ohledem na poplatky za delší studium
doporučujeme převzít si rozhodnutí po domluvě se studijní referentkou osobně na studijním oddělení a lhůty na
odvolání se vzdát. Studium pak bude přerušeno ke dni převzetí tohoto rozhodnutí a studentu se nenačítá další
měsíc studia. Přerušení studia je vhodné pro studenty, kterým dosud nebyl vyměřen poplatek za delší studium.
Pokud již student překročil dobu pro bezplatné studium, bude mu poplatek vyměřen i v případě následného
přerušení studia – zpoplatňuje se totiž každé započaté šestiměsíční období - bližší informace podá IPC.

Studium
Studijní referentka zařadí u zápisu studenta do příslušného ročníku podle zapsaných předmětů
B2301/B2341:
1. ročník – student začíná standardně od začátku, případně žádá o uznání několika předmětů
2. ročník – student žádá o uznání většiny předmětů prvního ročníku
3. ročník – student žádá o uznání většiny předmětů prvního a druhého ročníku a zapisuje státnicové
předměty
N2301:
1. ročník – student začíná standardně od začátku, případně žádá o uznání několika předmětů
2. ročník – student žádá o uznání většiny předmětů prvního ročníku a zapisuje státnicové předměty
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. Za první rok studia (do
konce akademického roku) musí student získat alespoň 40 kreditů (do tohoto se nezapočítávají kredity
uznané), pokud nesplní podmínky ke složení státní závěrečné zkoušky. Za poslední ukončený akademický
rok nesmí být jeho vážený studijní průměr horší než 3,4.
Student bakalářského studijního programu si může zapsat předměty navazujícího studijního programu,
které lze následně uznat v souladu s vyhláškou děkana č. 13D/2014, odst. 6.

______________________________________________________________________________________
Všechny žádosti jsou bez poplatku.
Veškeré dotazy ohledně poplatků za studium prosím směřujte na Informační a poradenské centrum ZČU http://www.zcu.cz/pracoviste/ipc/.

Studijní oddělení FST
Úřední hodiny:
K. Brandová Po, St, Pá 7,30-11,00, 12,30-14,30 (zavřeno 31.8.-20.9.)
J. Sůvová Po, St, Pá 8,00-11,30, 12,30-14,30 (zavřeno 3.9.-25.9.)

