
Opatření děkana č. 3/2008

ORGANIZACE ZÁPISU NA LETNÍ SEMESTR AKADEMICKÉHO

ROKU 2007/2008

1. Stanovuji termíny předzápisu na letní semestr 2007/2008

a) zápis přes internet: 11.2. – 15.2.2008     (prezenční i kombinovaná forma)

od  8. 00 hod. dne 11. 2. 2008 do 24.00 hod. dne 15. 2. 2008

V tomto termínu bude otevřena studijní agenda STAG, možnost zápisu v počítačové

učebně  č. U7, U8 v budově Boreckého 1167/27 nebo přes internet.

b) zápis na studijním oddělení

- vždy jeden zástupce z jednotlivého ročníku daného studijního oboru, který hromadně

odevzdá bezproblémové indexy + Přehled zapsaných a absolvovaných předmětů

studenta. Studenti prezenčního studia, kteří mají vážné nedostatky v indexu, se dostaví na

studijní oddělení individuálně, a to v úředních hodinách nejpozději do 28.2.2008.

Kombinované studium:

Termín 22.2.2008 (dle úředních hodin) - 1. ročníky + 3.ARTK + 3. RADK

Termín 29.2.2008 (dle úředních hodin) - druhé a vyšší ročníky

Prezenční studium:

Termín 25.2.2008 – 7.00 – 11.00 a 13.00 – 15.00 hod.

Studijní obor Sociální práce ve veřejné správě a Ochrana obyvatelstva se zaměřením na

CBRNE – kombinované studium

      Studijní obory v rámci celoživotního vzdělání

      Termín 29.2.2008 (7.00 – 11.00 a 13.00 – 15.00 hodin) – v budově Boreckého 1167/27,

      České Budějovice – suterén - kancelář č. 28 – Mgr. Březinová Andrea 

2. Možnost změny v zápisu

Prezenční i kombinovaná forma – z vážných důvodů - termín do 7.3.2008

3. Potvrzení zápisu

Student je povinen si ze STAGU vytisknout Přehled zapsaných a absolvovaných předmětů

studenta pro akademický rok 2007/2008, který si zkontroluje, doplní dle indexu chybějící

údaje a správnost údajů stvrdí svým vlastnoručním podpisem. Vytištěný Přehled odevzdá

spolu s indexem zástupci třídy, který je doručí na studijní oddělení příslušné studijní

referentce. Při odevzdání musí být v indexu zapsány všechny splněné zápočty a zkoušky,

příp. kolokvia (datum, hodnocení, podpis vyučujícího). Pokud tyto údaje nebudou v indexu

zapsány, bude předmět považován za nesplněný. Tímto se stává zápis pro studenta závazný.

Tento zápisový list bude založen do evidenční karty studenta. 

4. Ze zdravotních či jiných vážných důvodů (stáže) je možné požádat studijní oddělení o

změnu termínu zápisu. Náhradní termín zápisu určí studijní oddělení ZSF JU.

5. Student, který se ve stanoveném termínu nezapíše a do 5 dnů se neomluví a nepožádá o

náhradní termín nebo neoznámí přerušení studia se posuzuje, jako by nesplnil požadavky

vyplývající ze Studijního a zkušebního řádu JU v Č. Budějovicích a studium mu bude

ukončeno. 



6. Při zápisu je student povinen zapsat si předměty tak, aby po absolvování zapsaných

předmětů získal minimálně 20 kreditů za každý semestr. Změny v zapsaných předmětech

provádí studijní oddělení fakulty, příslušné studijní referentky. 

7. Student, který není v řádném termínu na předmět zapsán, nemůže tento předmět plnit.

V případě, že se studentovi nepodařilo některý povinný nebo povinně volitelný předmět

absolvovat a získat za něj kredity, musí si tento předmět zapsat ještě jednou (celkem tedy

nejvýše dvakrát). 

8. Studenti končících ročníků jsou povinni si v rámci předzápisu zapsat i státnicové předměty

pro daný studijní plán. 

9. Volba některých předmětů je omezována tzv. předměty podmiňujícími, jejichž úspěšné

absolvování je nezbytnou podmínkou pro přihlášení se do předmětu navazujícího. V případě,

že podmiňující předmět nebyl splněn není možné si v předzápisu navolit navazující

předměty. 

Např. úspěšné absolvování předmětu Latina 1 je podmínkou pro plnění navazujícího

předmětu Latina 2. 

Nebo např. předmět KKO/COBP2 Odborná praxe 2 - je podmíněn úspěšným splněním

předmětů KOS/CTOO1, KKO/COBP1, KKO/CPTV1.

POSTUP:

Studijní agenda STAG => Přehled předmětů studenta => student se přihlásí jako uživatelské

jméno vyplní své osobní číslo (např. S098107), zadá heslo (heslo je tvořeno písmenkem x a

rodným číslem bez lomítka např. x7112312924) => vybere akademický rok 2007/2008 a

vytiskne

V Českých Budějovicích  28. 1. 2008

 

       prof. MUDr. Miloš Velemínský, CSc.

  děkan ZSF JU




