Pokyn č. P/04/2009
Pokyn proděkana pro studijní a pedagogickou činnost:
O procesu uznávání žádostí o úpravy podmínek studia.
1. Úpravu podmínek studia řeší článek 32 Studijního a zkušebního řádu ZČU v Plzni.
2. Dovoluje-li to charakter a obsah výuky některého oboru v rámci akreditovaného
studijního programu, může děkan vydat studentovi rozhodnutí o úpravě prezenční
formy studia. Vedení fakulty podporuje kladné vyřizování žádostí o úpravu podmínek
studia.
3. Rozhodnutí o úpravě podmínek studia bude provádět děkan prostřednictvím
proděkana pro studijní a pedagogickou činnost.
4. Děkan může stanovit počet kreditů, které studentovi přizná za předměty, které nemůže
absolvovat, a to nejvýše do 10 % z celkového počtu kreditů daného rozsahu studia.
Činnost katedry:
5. Pokud má některá katedra specifické požadavky na povolování upravené formy
prezenčního studia, sdělí je děkance fakulty před zahájením akademického roku.
Požadavky budou projednány kolegiem děkanky a teprve poté bude ve věci
rozhodnuto.
6. Úprava podmínek studia spočívá především v tom, že katedra doporučí studentovi
literaturu pro samostudium, stanoví termíny konzultací a zadá samostatné práce. U
praktických cvičení může katedra stanovit termíny výuky, aby se jich mohl student
zúčastnit. Tato výuka probíhá zpravidla v blocích v závěru semestru.
7. Studijní oddělení do zahájení výuky v semestru vypracuje a na katedry zašle seznam
všech studentů, kterým byla povolena úprava podmínek studia.
8. Děkan může studentovi předepsat konkrétní volbu povinně volitelných a výběrových
předmětů s ohledem na možnost jejich realizace. Toto rozhodnutí se provede na
základě doporučení katedry. Seznam konkrétních předmětů zašle vedoucí katedry
proděkanovi pro studium nejpozději druhý týden výuky a na základě tohoto seznamu
bude rozhodnuto.
Činnost studenta
9. Student podá žádost o úpravu podmínek studia nejpozději dva týdny před zahájením
výuky v semestru. Žádost podává děkanovi fakulty prostřednictvím studijního
oddělení. Jako důvod žádosti o upravenou formu studia lze uvést zaměstnání v oboru
příbuzném s oborem studia, zdravotní či sociální důvody, nebo jinou intenzivní
činnost spojenou s oborem studia (umělecká nebo sportovní).

10. Studium na jiné vysoké škole nebude posuzováno jako důvod žádosti. Studentovi je
v takovém případě doporučeno přerušit studium.
11. Student, kterému byla povolena úprava podmínek studia, je povinen se nejpozději do
jednoho týdne od zahájení výuky v každém semestru přihlásit na příslušných
katedrách a požádat o upřesnění podmínek studia. Na tuto povinnost je student
písemně upozorněn zároveň s kladným vyřízením žádosti.
12. Ve výjimečných případech budou žádosti řešeny individuálně i v průběhu semestru.
13. Student, jemuž byla povolena úprava podmínek studia, nemusí opakovaně žádat před
začátkem každého semestru. To ho však nezbavuje povinnosti se před zahájením
výuky v každém semestru přihlásit na příslušných katedrách a požádat o upřesnění
podmínek studia.
14. Pokud pominou důvody, pro které byla povolena úprava podmínek studia, nahlásí tuto
skutečnost student na studijní oddělení. Na tomto základě mu bude zrušena úprava
podmínek studia.

V Plzni dne 1. 9. 2009
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