Plzeň 10. 7. 2017

Vyhláška děkana č. 8D/2017
o zápisech studentů FEL do akademického roku 2017/18
a záležitostech s tím souvisejících
A. Řádné termíny ZÁPISŮ FEL
V souladu s článkem 15 odst. 1 Studijního a zkušebního řádu ZČU stanovuji následující
termíny zápisů studentů FEL ZČU pro akad. rok 2017/2018:
Studenti prezenční formy studia:
Standardní ročník – obor v ak. r. 2016/17
- pro nově přijaté studenty Bc. studia FEL
(rozdělení podle oborů)
- pro studenty 1. roč. Bc. ak. r. 2016/17
 obor EAT
 obor ELE
 obor KOE
 obory TEK + AEL prezenční
- pro studenty 2. a 3. roč. Bc. ak. r. 2016/17
 obor EAT
 obor ELE
 obor KOE
 obor TEK + AEL prezenční
- pro studenty přijaté do navazujícího Mgr. studia
 obor EE (přijatí do NMgr.)
 obory EI, TM, DE, PE (přijatí do NMgr.)
 obor KE (přijatí do NMgr.)
 obor TE (přijatí do NMgr.)
 obor AE (v roce 2017/18 se 1. roč. neotevírá)
- pro studenty 1. a 2. roč. NMgr. ak. r. 2016/2017
 obory EI, TM, PE, DE (NMgr.)
 obor EE (NMgr.)
 obor KE (NMgr.)
 obor TE (NMgr.)

Termín zápisu do ak. r. 2017/18
Posluchárna
(tj. do 1. ročníku Bc. ak. r. 2017/18)
20.6., 21.6., 12.7., 6.9., 15.9.2017
(tj. do 2. roč. Bc. ak. r. 20017/18)
6. 9.
od 9:00
EP 206
6. 9.
od 13:00
EP 206
6. 9.
od 9:00
EP 208
6. 9.
od 13:00
EP 208
(tj. do 3. roč. Bc. ak. r. 2017/18 a „prodloužené“ studium)
7. 9.
od 9.00
EP 206
7. 9.
od 13.00
EP 206
7. 9.
od 9.00
EP 208
7. 9.
od 13.00
EP 208
(tj. do 1. roč. NMgr. ak. r. 2017/18)
11. 9.
od 9.00
EP 206
11. 9.
od 13.00
EP 206
11. 9.
od 9.00
EP 208
11. 9.
od 13.00
EP 208
(tj. do 2. roč.NMgr. ak. r. 2017/18 a „prodloužené“ studium)
12. 9.
od 9:00
EP 206
12. 9.
od 13:00
EP 206
12. 9.
od 9:00
EP 208
12. 9.
od 9:00
EP 208

Studenti kombinované formy studia:
Standardní ročník – obor v ak. r. 2016/17
Termín zápisu do ak. r. 2017/18
Posluchárna
- pro nově přijaté studenty Bc. studia FEL
(tj. do 1. ročníku Bc. ak. r. 2017/18)
20. 6. (1.kolo), 1. 9. (2.kolo), 22. 9. 2017 (všichni) EP208
 obor AELk
- pro studenty 1. roč. Bc. ak. r. 2016/17
(tj. do 2. roč. Bc. ak. r. 2017/18)
15. 9.
od 15:00
EP 208
 obor AELk
- pro studenty 2. roč. Bc. ak. r. 2016/17
(tj. do 3. roč. Bc. ak. r. 2017/18)
15. 9.
od 12:00
EU 102
 obor AELk
- pro nově přijaté studenty do NMgr. studia
(tj. do 1. a 2. roč. NMgr. ak. r. 2017/18)
8. 9.
od 13:00
EP 206
 obor AEk 1. resp. 2. roč.
- pro studenty 2. roč. NMgr. ak. r. 2016/17
(tj. do 2. roč.NMgr. ak. r. 2017/18 a „prodloužené“ studium)
22. 9.
od 15:45
EU 106
 obor AEk
Studenti se dostaví k zápisu přesně v uvedenou dobu. Zápis trvá cca 2 až 3 hodiny.
B. Náhradní termíny zápisů
Studenti, kteří se z velmi závažných doložených důvodů nemohou zúčastnit zápisu ve výše
uvedených termínech a řádně písemně požádají na studijním oddělení FEL o možnost zápisu
v náhradním termínu, se zapíší v těchto náhradních termínech:
20. a 22. 9. 2017 - náhradní termíny pro zápis studentů do všech ročníků Bc. i NMgr studia,
příp. v individuálně stanovených termínech daných rozhodnutím proděkana FEL.
Tyto zápisy se konají individuálně na studijním oddělení FEL v době od 8.30 do 11.30
hodin po předchozí dohodě studenta s příslušnou studijní referentkou.
C. Podmínky pro absolvování zápisu, průběh zápisu a předběžný zápis
1. Do dalšího ak. roku 2017/2018 může být zapsán student FEL ZČU, který:
a) je k datu zápisu studentem fakulty (tzn. nenastala u něho některá ze situací uvedených
v čl. 65 Studijního a zkušebního řádu ZČU) resp. student, který byl nově přijat na FEL
nebo nastupuje po přerušení studia. (Pozn.: Osoba, která má přerušené studium, není
po dobu přerušení studia studentem).
b) v souladu s touto vyhláškou a s pokynem č. 3P/2016 prorektora ZČU pro pedag.
činnost provedl svůj předběžný zápis předmětů (předzápis) pro r. 2017/2018.
Student si zapisuje předměty v souladu se studijním plánem svého oboru a studijním a
zkušebním řádem v rozsahu minimálně 40 kreditů a maximálně 70 kreditů na akad. rok
(nejméně 85% kreditů musí být za povinné a povinně volitelné předměty oboru). Děkan
může povolit na základě zdůvodněné žádosti studenta vyšší počet zapsaných kreditů.
Studenti, kteří v roce 2017/18 budou konat státní závěrečnou zkoušku, mohou zapsat
nižší počet kreditů, pokud jim to stačí ke splnění podmínek celého studia (v případě, že
by však SZZ v r. 2017/18 nekonali, musí splnit standardní podmínky postupu do dalšího
akad. roku!).
2. Změny v zápisu předmětů oproti předběžnému zápisu jsou po 1.9.2017 možné jen zcela
výjimečně, pokud jsou v souladu s čl. 20, 21 nebo 22 Studijního a zkušebního řádu ZČU,
a to na základě písemné žádosti předané na stud. odd. FEL. Žádosti musí být před
předložením doplněny vyjádřením příslušné garantující katedry.
3. K zápisu do ak.r. 2017/18, který se koná podle odst. A této vyhlášky, je nutné přinést
index, kartu JIS a mít přehled o předmětech, které si student zvolil při předběžném
zápisu. Zároveň je nutné uvést veškeré případné změny osobních dat.
Provedení zápisu do následujícího akad. roku je pro každého studenta FEL ZČU
povinné!

D. Změny v zapsaných předmětech po zápisu
1. Mezní termín pro provedení případných změn v zapsaných předmětech pro zimní
semestr 2017/18 (na základě písemné žádosti) je 20. 9. 2017.
2. Změny předmětů pro letní semestr 2017/2018 je ze závažných důvodů možné provést
ještě v rámci “upřesňujícího zápisu” (viz. čl. 23 Studijního a zkušebního řádu ZČU) v
období od 5. 2. do 9. 2. 2018 na studijním oddělení FEL (po předložení písemné žádosti
se souhlasem proděkana).
3. Dodatečné zrušení zapsaných předmětů státní závěrečné zkoušky po 9. 2. 2018 v Bc.
nebo NMgr. studiu je možné jen v řádně zdůvodněných případech na základě písemné
žádosti studenta.
4. Posunutí termínu odevzdání bakalářské nebo diplomové práce je možné jen zcela
výjimečně na základě písemné žádosti studenta. K závažnosti důvodu se musí předem
vyjádřit vedoucí BP/DP a vedoucí katedry garantující obor. Pokud děkan neuzná důvody
pro pozdější odevzdání BP/DP za závažné a studentovi nevyhoví, je neodevzdání BP/DP
ve stanoveném termínu důvodem k ukončení studia (viz čl. 65, odst.1, písm. h Studijního
a zkušebního řádu ZČU).
E. Potvrzování dokladů
Potvrzování dokladů a vydávání potvrzení o studiu na FEL ZČU v ak. r. 2017/2018 bude
prováděno výhradně v rámci zápisu, příp. v úředních hodinách na studijním oddělení FEL
po 20. září 2017. V období zápisů (tj. od 6. 9. do 12. 9. 2017) jsou úřední hodiny na
studijním oddělení zrušeny.
Vyžadování potvrzení o studiu před zapsáním do akad. roku 2017/2018 je nepřípustné!
F. Všeobecné informace
1. Studentovi, který se v příslušném termínu uvedeném v odst. A. této vyhlášky nedostaví
k zápisu a nejpozději do 5 dnů od termínu zahájení výuky v daném akad. roce nebo od
nástupu po přerušení studia se neomluví a nepožádá o náhradní termín nebo neoznámí
přerušení studia, děkan v souladu s čl. 65 odst. 1, písm. j) Studijního a zkušebního řádu
ukončí studium pro neplnění povinností.
2. Studentům FEL se doporučuje, aby využívali možnost zápisu volitelných předmětů
z nabídky kateder FEL související s oborem, který studují.
3. Pro uznání předmětů absolvovaných v dřívějším studiu platí vyhláška Uznávání předmětů
z předchozího studia proděkanky pro vzdělávací činnost č. 7PD/2017.

doc. Ing. Jiří Hammerbauer, Ph.D.
děkan FEL ZČU

