Pokyn č. P/02/2009
Pokyn proděkana pro studijní a pedagogickou činnost
o zapisování předmětů z cizího jazyka na Ústavu
jazykové přípravy ZČU.



Tento pokyn je určen všem studentům FPE, kteří mají ve společném základu zkoušku
z povinně volitelného bloku cizí jazyk, a studentům studujícím anglický jazyk,
německý jazyk, ruský jazyk a francouzský jazyk jako obor.



Pokud si student není jistý svou úrovní cizího jazyka, má možnost si udělat
rozřazovací test. Na základě výsledku mu bude doporučen předmět příslušné úrovně.
Testy jsou přístupné z domácí stránky Ústavu jazykové přípravy (www.ujp.zcu.cz).



Zapisování předmětů z anglického jazyka:



−

Student, který si z bloku cizí jazyk zvolí předmět UJP/AA, musí tento předmět
absolvovat před koncem studia. Pokud si není student jistý svými znalostmi pro
absolvování předmětu, může si jako přípravu zapsat předměty UJP/AB3, UJP/AB4
nebo UJP/AB5. Před absolvováním UJP/AA není možné si zapisovat jiné
předměty z cizího jazyka. Po absolvování UJP/AA je možné zapisovat předměty
UJP/A5, UJP/A6, UJP/A7 a UJP/A8, které na něj navazují. Po absolvování
UJP/AA je dále možné zapisovat předměty z certifikátového programu
Aplikovaná angličtina a nebo libovolný předmět jiné z německého, ruského nebo
francouzského jazyka.

−

Studenti oboru Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání si z anglického jazyka
mohou výběrově zapsat předměty UJP/A7, UJP/A8 a předměty z certifikátového
programu Aplikovaná angličtina.

Zapisování předmětů z německého jazyka:
−

Student, který si z bloku cizí jazyk zvolí předmět UJP/NA, musí tento předmět
absolvovat před koncem studia. Pokud si není student jistý svými znalostmi pro
absolvování předmětu, může si jako přípravu zapsat předměty UJP/NB3, UJP/NB4
nebo UJP/NB5. Před absolvováním UJP/NA není možné si zapisovat jiné
předměty z cizího jazyka. Po absolvování UJP/NA je možné zapisovat předměty
UJP/N5, UJP/N6, UJP/N7 a UJP/N8, které na něj navazují. Po absolvování
UJP/NA je dále možné zapisovat předměty UJP/NZP, UJP/NK a UJP/NPO a nebo
libovolný předmět jiné z anglického, ruského nebo francouzského jazyka.

−

Studenti oboru Německý jazyk se zaměřením na vzdělávání si z německého jazyka
mohou výběrově zapsat předměty UJP/N7, UJP/N8, UJP/NZP, UJP/NK a
UJP/NPO.





Zapisování předmětů z ruského jazyka:
−

Student, který si z bloku cizí jazyk zvolí předmět UJP/RA, musí tento předmět
absolvovat před koncem studia. Pokud si není student jistý svými znalostmi pro
absolvování předmětu, může si jako přípravu zapsat předměty UJP/RB1,
UJP/RB2, UJP/RB3. Před absolvováním UJP/NA není možné si zapisovat jiné
předměty z cizího jazyka. Po absolvování UJP/RA je možné zapisovat předměty
UJP/R5,UJP/R6, UJP/R7 a UJP/R8, které na něj navazují. Po absolvování UJP/RA
je dále možné zapisovat předměty UJP/RK1 a UJP/RK2 a nebo libovolný předmět
jiné z anglického, německého nebo francouzského jazyka.

−

Studenti oboru Ruský jazyk se zaměřením na vzdělávání si z ruského jazyka
mohou výběrově zapsat předměty UJP/R7, UJP/R8, UJP/RK1 a UJP/RK2.

Zapisování předmětů z francouzského jazyka:
−

Student, který si z bloku cizí jazyk zvolí předmět UJP/FA, musí tento předmět
absolvovat před koncem studia. Pokud si není student jistý svými znalostmi pro
absolvování předmětu, může si jako přípravu zapsat předměty UJP/FB3, UJP/FB4,
UJP/FB5. Před absolvováním UJP/FA není možné si zapisovat jiné předměty
z cizího jazyka. Po absolvování UJP/RA je možné zapisovat předměty UJP/F5,
UJP/F6, UJP/F7 a UJP/F8, které na něj navazují. Po absolvování UJP/FA je dále
možné zapisovat předměty UJP/FK a UJP/FPO a nebo libovolný předmět jiné
z anglického, německého nebo ruského jazyka.

−

Studenti oboru Francouzský jazyk se zaměřením na vzdělávání si z francouzského
jazyka mohou výběrově zapsat předměty UJP/F7, UJP/F8, UJP/FK a UJP/FPO.



Sporné případy při zapisování předmětů z cizího jazyka rozhoduje proděkan pro
studijní a pedagogickou činnost na základě žádosti studenta. Žádost musí být
formulována jako žádost o povolení zápisu předmětu a musí být zdůvodněna.



Žádost o dodatečné zapsání předmětu na UJP musí být podána písemně. Se žádostí
musí souhlasit vedoucí oddělení příslušného jazyka na UJP (případně ředitelka
ústavu). Pokud je již vyčerpána kapacita předmětu, student na stejné žádosti zároveň
žádá o navýšení kapacity.

V Plzni dne 9. září 2009

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

