Pokyn proděkana pro studijní a pedagogické záležitosti k volbě
vedlejšího sloupu či prohlubujícího modulu v akademickém
roce 2012/2013
Volba vedlejšího sloupu nebo prohlubujícího modulu
•

Vedlejší sloup představuje blok povinně volitelných předmětů. Z tohoto důvodu je třeba,
aby student velmi pečlivě vážil svou volbu. Nesplnění zvolených předmětů povinně
volitelného bloku znamená ukončení studia z důvodu nesplnění studijních povinností.
V průběhu dalšího studia již nelze vedlejší sloup měnit ani rušit.

•

Vedlejší sloup či prohlubující modul volí studenti bakalářských studijních oborů se
zaměřením na vzdělávání a Matematických studií.

•

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

•

Jako vedlejší sloup lze u většiny oborů volit též prohlubující sloup, tedy blok předmětů,
které prohlubují studium v hlavním studentově oboru. Prohlubující modul volí studenti, kteří
nebudou chtít pokračovat v navazujícím magisterském studiu učitelství. Prohlubující modul
není možné studovat v oborech Fyzika se zaměřením na vzdělávání, Francouzský jazyk se
zaměřením na vzdělávání, Tělesná výchova se zaměřením na vzdělávání a Hudba se
zaměřením na vzdělávání.

•

Volbu vedlejšího sloupu provedou studenti prostřednictvím elektronického formuláře
ve dnech 1. - 5. 10. 2012 do 24,00 hod.

•

Student provádí volbu přes webové rozhraní na adrese:
https://www.zcu.cz/fpe/study/pro_studenty/studenti_1_rocnik.html
(dostupné z www.fpe.zcu.cz, odkaz Studium, Studenti 1. ročníku). Student má možnost
zvolit až tři možnosti, přičemž ty jsou seřazeny podle uchazečových preferencí. V případě,
že se uchazeč z kapacitních důvodů nedostane na jím vybranou volbu číslo 1, nebo že
neuspěje v přijímací zkoušce do vedlejšího sloupu, bude mu automaticky přiřazena, volba
číslo 2, respektive 3.

•

Po přihlášení se objeví obrazovka

•

Rozevřením seznamu se zobrazí možný výběr vedlejšího sloupu nebo prohlubujícího
modulu.

•

Po kliknutí na tlačítko Uložit vedle seznamu, dojde k výběru

•

Jednotlivé předměty již student nevybírá, budou mu v souladu se studijním plánem zapsány
studijním oddělením. Případné přesuny rozvrhových akcí bude možno vyřešit během
upřesňujícího zápisu na letní semestr 4. - 8. 2. 2013.

•

V případě většího zájmu, než je kapacita ve vedlejším sloupu, budou studenti vybráni na
základě výsledků dodatečné přijímací zkoušky. Studenti se zájmem o zařazení do vedlejších
sloupů hudební výchova, výtvarná výchova a tělesné výchova konají talentové zkoušky.
Zkoušky se budou konat ve dnech 15. - 17. 10. 2012.

•

O výsledku volby vedlejšího sloupu či prohlubujícího modulu budou studenti informováni
do 29. 10. 2012.

•
V Plzni dne 26. září 2012
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