Plzeň 28. 4. 2017

Vyhláška proděkanky č. 5PD/2017
Pokyny k předzápisu pro ak. rok 2017/18 a zapisování výběrových předmětů
vyučovaných mimo FEL ZČU v Plzni
Všichni studenti, kteří budou v ak. roce 2017/18 studovat na FEL, mají povinnost provést ve stanoveném
období předzápis předmětů. V souladu s pokynem prorektora č. 3P/2016 Organizace předběžného zápisu
pro akademický rok 2017/2018 budou předzápisy na FEL probíhat v následujících termínech:
Termín předzápisu
den
čas
17. 5. 2017

od 9:00

18. 5. 2017

od 9:00

19. 5. ÷ 4. 7.

20. 5. od 9:00

21. 8. ÷ 31. 8.
*)

Forma

Určeno podle zařazení
v ak. roce 2017/18

Standardní cesty *)

pro všechny studenty FEL

Individuální
Doplnění volitelných
předmětů a event. změny
oproti standardní cestě

pro studenty posledních roč.
Bc a všech NMgr. studia
pro všechny studenty FEL

Doporučuje se všem studentům využít předzápis formou standardních cest.

Předzápis je možno provádět přes internet prostřednictvím Portálu ZČU (portal.zcu.cz) po přihlášení
uživatelským jménem a heslem ze systému ORION. Před provedením předzápisu je důležité, aby se každý
student seznámil s platným učebním plánem svého oboru a rozvrhem pro příslušný akademický rok.
V prvním roce studia si student zapisuje předměty, které předepisuje doporučený studijní plán
příslušného studijního oboru.
Pro druhý a vyšší ročník studia si student formou předběžného zápisu (předzápisu) vždy volí svůj studijní
plán pro následující akademický rok. Při předzápisu (a následně při zápisu) je student povinen dodržovat
doporučené standardní cesty z důvodu stanovených otázek a okruhů státních závěrečných zkoušek
příslušných oborů.
Ve vyšších ročnících studia má student právo si v rámci výběrových předmětů zapsat libovolný předmět
vyučovaný na ZČU, který je v souladu se studovaným studijním programem a studijním oborem.
Pro zápis výběrového předmětu z jiných fakult ZČU platí následující postup:
1. Student si najde dle svého zájmu předmět na cílové fakultě rozšiřující znalosti jeho studovaného
oboru.
2. Student prostřednictvím své studijní referentky podá žádost proděkance pro vzdělávací činnost o
zápis předmětu z jiné fakulty a jeho následné splnění jako výběrového předmětu ve svém studijním
plánu.
3. V případě schválení si student zapíše předmět do STAGu při předzápisu, případně při řádném zápisu
referentkou studijního oddělení FEL v období řádných zápisů.
V případě nedodržení uvedeného postupu a zapsání předmětu bez souhlasu proděkanky pro vzdělávací
činnost bude předmět studijní referentkou zrušen.
Zrušuje se vyhláška proděkanky č. 5PD/2016.

doc. Ing. Eva Kučerová, CSc.
proděkanka pro vzdělávací činnost
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