Pokyn č. 01PD/2016
Pokyn proděkana pro studijní činnost k organizaci upřesňujícího
zápisu pro letní semestr akademického roku 2015/2016
1. Upřesňující zápis je organizován pro studenty, kteří v souladu se Studijním
a zkušebním řádem ZČU v Plzni mohou provést změny v předmětech zapsaných
na letní semestr akademického roku 2015/2016 (viz bod č. 4 tohoto pokynu).
2. Upřesňující zápis pro letní semestr akademického roku 2015/2016 proběhne pro
studenty ve dnech 8. až 12. února 2016.
3. Upřesňující zápis se koná na studijním oddělení FPE, Veleslavínova 42. Zápis provádí
příslušná studijní referentka. Student se k zápisu musí dostavit osobně. Pokud se
student nemůže na zápis dostavit osobně, může ho zastoupit jím pověřená osoba
vybavená plnou mocí. Student nebo jím pověřená osoba musí mít s sebou JIS kartu
studenta, kterému bude provádět upřesňující zápis.
Po dobu upřesňujícího zápisu jsou úřední hodiny studijního oddělení následující:
Pondělí:
Úterý až čtvrtek:
Pátek:

13.00 – 15.00 hod.
8.00 – 11.00 hod.
13.00 – 15.00 hod.
8.00 – 11.00 hod.

4. Student může provádět změny v zápisu předmětů na letní semestr v těchto
případech:
a) zvolený předmět nebude v letním semestru otevřen,
b) studentem zvolené předměty v rozvrhu vzájemně časově neřešitelně kolidují,
c) zadání kvalifikační práce vyžaduje volbu nebo změnu volby semináře ke
kvalifikační práci.
d) studentovi v posledním roce studia chybí kredity do počtu stanoveného jako
podmínka pro absolvování studia,
e) student si chce zapsat některý další předmět, který si nezvolil během předzápisu.
f) student žádá o odepsání „navazujícího“ předmětu z důvodu, že nesplnil
předcházející předmět. Kromě tohoto nebudou akceptovány žádné jiné důvody o
odepsání předmětu.

Student je povinen dopředu si zjistit, zda mu dodatečný zápis předmětů nevytvoří
rozvrhovou kolizi. Předměty mohou být studentovi dodatečně zapsány pouze v případě, že
tomu nebrání vyčerpaná kapacita předmětu a jejich dozápisem student nepřekročí limit 70
kreditů v akademickém roce 2015/2016. V odůvodněných případech lze studentům
závěrečných ročníků povolit překročení limitu 70 kreditů. Žádost musí být podána nejpozději
během upřesňujícího zápisu.
5. Pokud student žádá o dodatečný zápis předmětu, musí mít písemný souhlas garanta
předmětu. Jméno garanta daného předmětu, zjistí student na www.portal.zcu.cz
v odkazu Prohlížení – Předměty. Souhlas bude uveden na zadní straně formuláře žádosti
(viz web FPE, odkaz Student – Formuláře – Žádost). Žádost se souhlasem garanta přinese
student nebo pověřená osoba k upřesňujícímu zápisu.
6. Po termínu stanoveném touto vyhláškou již nebudou žádné změny v zápisu předmětů na
letní semestr prováděny.

V Plzni dne 4. 1. 2016

PaedDr. Vladimír Sirotek. CSc.
proděkan pro studijní činnost

