Informace k upřesňujícím zápisům na FZS,
které proběhnou od 22. 1. 2019 – 25. 1.2019
Vážené studentky, vážení studenti,
podle Pokynu prorektora č. 1P/2018 proběhnou ve výše uvedené termínu upřesňující zápisy, při nichž
máte možnost doplnit si na letní semestr zápis o další předměty.
Zápis předmětu:
písemnou žádost o dodatečné zapsání předmětu se souhlasem garanta předmětu je možné podat na:
 zápis předmětu typu A, B nebo C na letní semestr v rámci kapacity předmětu
Upozorňuji, že jste povinni si zjistit předem, zda Vám dodatečný zápis předmětů nevytvoří rozvrhovou
kolizi. Předmět bude zapsán, pokud tomu nebude bránit vyčerpaná kapacita. Rozvrh i obsazenost
předmětu lze zjistit na internetové adrese – http://portal.zcu.cz
Žádosti se podávají na studijní oddělení fakulty pouze v uvedeném termínu, žádosti jsou bez poplatku
a při zápisu více předmětů se uvádí všechny na jednu žádost.
Formulář žádosti najdete na odkazu:
http://fzs.zcu.cz/study/Studijni_oodeleni/formulare.html - tiskopis žádost

Studijní oddělení bude po dobu upřesňujících zápisů otevřeno:
Úterý
22. ledna
v době od 7:30 – 11:00 hod.
Středa
23. ledna
v době od 7:30 – 11:00 hod. a od 13:00 – 16:30 hod.
Čtvrtek
24. ledna
v době od 7:30 – 11:00 hod. a od 13:00 – 15:00 hod.
Pátek
25. ledna
v době od 7:30 – 11:00 hod. a od 12:30 – 14:00 hod
Po skončení upřesňujících zápisů nebudou již žádné změny v zápisech na letní semestr umožněny.
Upozornění:





Student si může v jednom akademickém roce zapsat v rámci studia nejvýše 65 kreditů a za celé studium
musí splnit nejméně 180 kreditů.
Prospěchové stipendium – student musí jako jednu z podmínek splnit minimálně 60 kreditů.
V prvním roce studia musí student splnit minimálně 40 kreditů.
V dalších letech je nutné splnit za 4 po sobě jdoucí úplné semestry 80 kreditů /neplatí v případě, pokud
student v rozhodné době splnil podmínky pro konání státní závěrečné zkoušky nebo jejího posledního
předmětu/.

Do minimálního počtu stanovených kreditů se ve všech uvedených bodech nezapočítávají kredity uznané
z předchozího studia.
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