Fakulta pedagogická Západočeské univerzity v Plzni

Vyhláška děkanky č. 6/2008
Průběh zápisu studentů 1. ročníku v akademickém roce 2008/09

1. Pro zápis studentů 1. ročníku ke studiu v akademickém roce 2008/09 stanovuji následující
harmonogram:
Zasedání přijímací komise

Předběžný zápis do 1. ročníku

Zasedání odvolací komise
Zápis 1. ročníků
(administrativní část, provádí
studijní oddělení)
Náhradní zápisy do 1. ročníku
Úvodní soustředění studentů
1. ročníků
Zahájení akademického roku
2008/2009
Dodatečný zápis do 1. ročníku
navazujících studií
Předzápis 1. ročníků na LS
(netýká se volby tzv. vedlejších
sloupů)

Pro magisterský studijní program
M7503
a bakalářské programy s výjimkou
programu B7401
Pro navazující magisterská studia
a bakalářský studijní program B7401
Pro magisterský studijní program
M7503 a bakalářské programy
s výjimkou programu B7401
Pro navazující magisterská studia
a bakalářský studijní program B7401

20. 6. 2008

1.7. 2008
15. - 16. 7. 2008
28. 7. 2008
5. 8. 2008

1. 9. 2008
3. 9. 2008
15.-17.9. 2008
22.9. 2008
22. - 26. 9. 2008
20.- 24. 10. 2008

2. Do prvního semestru zapisují nově přijatí studenti všech prvních ročníků pouze předměty
se statutem „A“ (povinné), které jim určuje jejich studijní plán, případně předměty se
statutem „B“ (povinně volitelné), jsou-li v jejich studijním plánu doporučeny pro 1.
ročník. Z organizačních důvodů nelze na zimní semestr zapisovat předměty se statutem
„C“ (výběrové). Volbu předmětů výběrových lze provést nejdříve od letního semestru 1.
ročníku. Volbu výběrových předmětů na první semestr studia mohou provést pouze ti
studenti, kteří si požádali o uznání předmětů z předchozího studia a po kladném vyřízení
jejich žádosti by nesplnili podmínku získání minimálně 20 kreditů za první semestr studia.

3. Pro volbu tzv. vedlejšího sloupu a zápis předmětů tohoto sloupu stanovuji pro studenty
1. ročníku bakalářských studijních oborů následující harmonogram:
Talentové zkoušky a zkoušky z jazyka pro zápis do vedlejšího
sloupu
(o konání zkoušky a jejím termínu rozhodne vedoucí katedry)
Předzápis předmětů ve vedlejším sloupu
(elektronický formulář)
Zveřejnění seznamů studentů ve vedlejších sloupech (provede
studijní oddělení)
Zápis předmětů vedlejšího sloupu
(provede studijní oddělení) podle rozpisu

3. – 14. 11. 2008
1. – 12. 12. 2008
8. 1. 2009
9. 2. – 13. 2. 2009

4. Harmonogramem ZČU jsou pro studenty 1. ročníku určeny následující závazné termíny:
Mezní termín pro získání zápočtů za ZS

6. 2. 2009

Mezní termín pro získání 20 kreditů a vykonání stanovených
zkoušek

27. 2. 2009

V Plzni dne 2. června 2008
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