Pokyn č. P/05/2009
Pokyn proděkana pro studijní a pedagogické záležitosti o
předzápisu na letní semestr pro studenty prvního ročníku.
Povinně volitelné a výběrové předměty


Pokyn je určen všem studentům prvních ročníků, tedy studentům bakalářských
studijních programů, magisterského studijního programu i navazujících magisterských
studijních programů, a to v prezenční i kombinované formě studia.



Termín předzápis znamená, že student si prostřednictvím elektronického formuláře
vybere předměty, které by chtěl zapsat do indexu a v letním semestru je studovat.
Tento předzápis není určen pro volbu předmětů do vedlejšího sloupu.



Předzápis pro letní semestr akademického roku 2009/2010 proběhne ve dnech 16. 25. 10. 2009 do 24,00 hod.. Vlastní zápis do indexu proběhne během upřesňujícího
zápisu na letní semestr od 8. do 12. 2. 2010 na studijním oddělení FPE.



Předzápis bude umožněn z webových stránek FPE, odkaz Studenti 1. ročníku,
Předzápis na letní semestr. Požadovaný předmět se vyhledává pomocí zkratky
předmětu (ta se skládá ze zkratky katedry, lomítka a vlastní zkratky předmětu).
Zkratka je jednoznačná a není tak možná záměna předmětu. Pokud lze předmět zapsat,
je dispozici tlačítko „zapsat“. Pokud již předmět nelze zapsat (zpravidla z kapacitních
důvodů), je označen nápisem „obsazeno“. Ideálně si student předzapisuje tolik
předmětů, aby měl na konci prvního ročníku 60 kreditů. Maximální počet kreditů
zapsaných v jednom akademickém roce je 75.



Doporučuje se zapisovat výběrové předměty především z FPE, zejména tělesnou
výchovu ve společném základu (zkratky KTV/X..), předměty pedagogicko –
psychologického bloku a výběrové předměty uvedené ve studijním plánu příslušného
studijního oboru. Pokud jsou ve studijním plánu na letní semestr prvního ročníku
bloky povinně volitelných předmětů, je vhodné, aby si student též zvolil požadovaný
počet kreditů z těchto bloků. Dále je možno zapisovat zkouškové předměty z cizího
jazyka ve společném základu na UJP.

Volba „vedlejšího sloupu“


Vedlejší sloup volí studenti bakalářských studijních oborů se zaměřením na
vzdělávání, Matematických studií a Výchovy ke zdraví.



Vedlejší sloup je tvořen předměty jiného studijního plánu, než je studijní plán
studentova studijního oboru. Jedná se tedy o „zárodek“ budoucího druhého oboru pro
navazující magisterské studium učitelství.



Předběžnou volbu vedlejšího sloupu provedou studenti během předzápisu
prostřednictvím elektronického formuláře (webové stránky FPE, odkaz Studenti 1.
ročníku ve dnech 16. - 25. 10. 2009 do 24,00 hod.), ve kterém si podle priority zvolí
tři možnosti z nabízených kombinací pro svůj studijní obor. Jednotlivé předměty již
student nevybírá, budou mu v souladu se studijním plánem zapsány studijním
oddělením.



V případě většího zájmu, než je kapacita ve vedlejším sloupu, jsou studenti vybíráni
na základě výsledků přijímacího řízení (percentil ze zkoušek SCIO).



Studenti se zájmem o zařazení do vedlejších sloupů hudební výchova a výtvarná
výchova konají talentové zkoušky, studenti se zájmem o zařazení do vedlejšího sloupu
Anglický jazyk budou konat zkoušku z jazyka. Zkoušky proběhnou v týdnu od 9. do
13. 11. 2009.



Seznam studentů ve vedlejších sloupech bude zveřejněn na webových stránkách
fakulty do 11. 12. 2009.



Pokud si student zvolí vedlejší sloup, stává se pro něj jeho splnění závazné. Splněním
celého vedlejšího sloupu získá student plnou bonifikaci pro přijímací zkoušky do
navazujícího magisterského studia daného oboru.

V Plzni dne 12. října 2009

Doc. Ladislav Čepička, Ph.D.
proděkan pro studijní a pedagogickou činnost

