Západočeská univerzita v Plzni
Fakulta elektrotechnická
V Plzni dne 14. května 2009

VYHLÁŠKA DĚKANA FEL č. 8 – 08/09
O ZÁPISECH STUDENT FEL DO AKAD. ROKU 2009/2010
A. ádné termíny zápis FEL
V souladu s článkem 16. odst. 2 Studijního a zkušebního řádu
následující termíny zápisů studentů FEL ZČU pro akad. rok 2009/2010:
Standardní roník – obor v r. 2009/10
- pro nově přijaté studenty Bc. studia FEL
(rozdělení podle oborů)
- pro studenty 1. roč. Bc. ak. r. 2008/09
• obor ELE abecedně A – K (včetně) + obor ELT
• obor ELE abecedně L – Ž (včetně)
• obor EAT abecedně A – K (včetně)
• obor EAT abecedně L – Ž (včetně)
• obor TEK
• obor AEL prezenční
• obor KOE - abecedně A – M (včetně)
• obor KOE - abecedně N – Ž (včetně)
- pro studenty 2. a vyšších roč. Bc. ak. r. 2008/09
• obor EAT abecedně A – K (včetně)
• obor EAT abecedně L – Ž (včetně)
• obor ELE abecedně A – L (včetně) + obor ELT
• obor ELE abecedně M – Ž (včetně)
• obor KOE - abecedně A – L (včetně)
• obor KOE - abecedně M – Ž (včetně)
• obor TEK
• obor AEL (prezenční)
- pro studenty přijaté do navazujícího Mgr. studia
• obory EE, PE (přijatí do NMgr.)
• obory EI, TM, DE (přijatí do NMgr.)
• obor KE (přijatí do NMgr.)
• obor TE (přijatí do NMgr.)
• obor AE (přijatí do NMgr.)
- pro studenty 1. a vyšších roč. NMgr. ak. r. 2008/09
• obory EI, TM (NMgr.)
• obory PE, DE (NMgr.)
• obor AE (NMgr.)
• obor EE (NMgr.)
• obor KE (NMgr.) A-K včetně
• obor KE (NMgr.) abecedně L-Ž včetně
• obor TE (NMgr.)

ZČU stanovuji

Posluchárna
Termín zápisu pro r. 2009/10
(tj. do 1. roníku Bc. ak. r. 2009/10)
15. až 17.6.; 1., 2. a 7. 7. a 4. 9. 2009
(tj. do 2. ro. Bc. ak. r. 2009/10)
10. 9.
od 9.00
EP 208
10. 9.
od 13.00
EP 208
11. 9.
od 9.00
EP 208
11. 9.
od 13.00
EP 208
10. 9.
od 13.00
EP 206
10. 9.
od 9.00
EP 206
11. 9.
od 9.00
EP 206
11. 9.
od 13.00
EP 206
(tj. do 3. a vyššího ro. Bc. ak. r. 2009/10)
14. 9.
od 9.00
EP 208
14. 9.
od 13.00
EP 208
15. 9.
od 9.00
EP 208
15. 9.
od 13.00
EP 208
14. 9.
od 9.00
EP 206
14. 9.
od 13.00
EP 206
15. 9.
od 9.00
EP 206
15. 9.
od 13.00
EP 206
(tj.do 1.ro. NMgr. ak. r. 2009/10)
17. 9.
od 9.00
EP 208
17. 9.
od 13.00
EP 208
17. 9.
od 9.00
EP 206
17. 9.
od 13.00
EP 206
16. 9.
od 9.00
EP 206
(tj. do 2. a vyššího ro. NMgr. ak. r. 2009/10)
9. 9.
od 9.00
EP 208
9. 9.
od 13.00
EP 208
8. 9.
od 9.00
EP 208
8. 9.
od 13.00
EP 208
9. 9.
od 9.00
EP 206
9. 9.
od 13.00
EP 206
8. 9.
od 12.00
EP 206

Studenti kombinovaného studia FEL se dostaví k zápisu pro ak. r. 2009/2010 v období od
18. 9. do 26. 9. 2009 podle písemné, resp. e-mailové, pozvánky.

B. Náhradní termíny zápis
Studenti, kteří se z velmi závažných dvod nemohou zúčastnit zápisu ve výše
uvedených termínech a řádně písemn požádají na studijním oddělení FEL o možnost zápisu
v náhradním termínu (včetně zaplacení správního poplatku 500,- K za nestandardní zápis),
se zapíší v těchto náhradních termínech:
18. 9. 2009........ náhradní termín pro zápis do 2. roč. Bc. studia
22. 9. 2009........ náhradní termín pro zápis do 3. roč. Bc. studia
23. 9. 2009…… náhradní termín pro zápis do 1. roč. navazujícího Mgr. (inž.) studia
24. 9. 2009........ náhradní termín pro zápis do 2. roč. navaz. Mgr. (inž.) studia
příp. v individuálně stanovených termínech daných rozhodnutím proděkana FEL.
Tyto zápisy se konají individuálně na studijním oddělení FEL v době od 8.30 do 11.30
hodin.
C. Podmínky pro absolvování zápisu
1. Do dalšího akadem. roku 2009/2010 mže být zapsán student FEL ZČU, který:
a) je k datu zápisu studentem fakulty (tzn. nenastala u něho některá ze situací uvedených
v čl. 27, 28 odst. 1, 2, 3 a čl. 29 Studijního a zkušebního řádu ZČU) resp. student, který byl
nově přijat na FEL nebo nastupuje po přerušení studia. (Pozn.: Osoba, která má přerušené
studium, není po dobu přerušení studia studentem!)

b) v souladu s pokynem . 3P/2009 prorektorky Z U pro pedag. činnost a Pokyny pro
studenty FEL provedl svůj P EDBŽNÝ ZÁPIS P EDMT pro ak. rok 2009/2010:
Termín „předzápisu“
den
čas
25. 5. 2009
25. 5. 2009
26. 5.
27. 5.
28. 5.

9:00 – 12:00
12:00 – 21:00
8:00 – 21:00
9:00 – 21:00
8:00 – 21:00

Forma

Určeno

standardní cesty *) pro studenty 1. ročníku FEL
pro všechny studenty FEL
pro všechny studenty FEL
pro studenty zařazené fakultou
individuální forma pro ak.r. 2009/10 do 3. a vyššího
roč. Bc. studia a pro studenty
doplnní volitelných navazujícího Mgr. studia
29. 5. – 3. 7.
pro všechny studenty FEL
9:00 – 21:00 (29.5.) pedmt a event.

zm
ny
proti
24. 8. – 3. 9.
(18.8.-23.8. odstávka počítačové
8:00 – 21:00
(4.9.pouze do 15.00 hod.) standardní cest
sítě)
)
Pozor! - * doporuuje se všem využít pedzápis formou standardních cest
- registračním místem pro studenty FEL jsou počítačové učebny EU 505 (EU 506),
kde budou rovněž vyvěšeny rozvrhy a další informace;
Další podrobnosti o provádění předzápisu stanovuje citovaná vyhláška prorektorky
a metodické pokyny vyvěšené na výv skách d kanátu FEL a před místností EU 505.
Před provedením předzápisu je účelné, aby se studenti seznámili se svým učebním plánem
a rozvrhem pro ak.r. 2009/10 a promysleli si volbu rozvrhových akcí a standardních cest!
2. Student si při zápisu zapisuje předměty v souladu se studijním plánem svého oboru
v rozsahu minimáln 40 kredit na akad. rok (kromě studentů, kteří v roce 2009/10
zapisují státní závěrečnou zkoušku) a maximáln 70 kredit (nejmén 80% kreditů musí
být za povinné a povinn volitelné předměty oboru). Děkan může povolit na žádost vyšší
počet zapsaných kreditů. Přitom musí student respektovat případné podmín nosti
předmětů a dodržet svůj studijní plán zvolený v rámci pedb žného zápisu!
3. Zm ny v zápisu předmětů oproti předběžnému zápisu jsou možné jen zcela výjimečně,
pokud jsou v souladu s čl. 20, odst 3 Studijního a zkušebního řádu ZČU, a to na základě
písemné žádosti předané na studijní oddělení FEL. Je-li změna zapříčiněna studentem,
zaplatí správní poplatek ve výši 100,- K za každý zrušený či nově zapsaný pedm t,
resp. 500,- K pokud jde o nestandardní zápis celého akad. roku v náhradním termínu.
Žádosti musí být před předložením doplněny vyjádením příslušné garantující katedry.
4. K zápisu je nutné přinést index a mít přehled o předmětech, které si student zvolil při
předběžném zápisu. Zároveň je nutné uvést veškeré případné změny osobních dat!

5.
a) Mezní termín pro provedení případných zm n v zapsaných předmětech pro zimní
semestr 2009/2010 z důvodů uvedených v čl. 16, odst. 4 Studijního a zkušebního řádu
(na základě písemné žádosti a zaplacení správního poplatku 100,- K za každou změnu)
je 30. 9. 2009.
b) Zm ny předmětů pro letní semestr 2009/2010 je možné provést v rámci “upes ujícího
zápisu” (viz. čl. 16, odst. 6 Studijního a zkušebního řádu ZČU) v období od 8. 2. do
19. 2. 2010 na studijním oddělení FEL (po předložení písemné žádosti), nejpozd ji pak (se
souhlasem proděkana a po zaplacení poplatku 100,- Kč za každou změnu) do 26. 2. 2010.
D. Potvrzování doklad
Potvrzování dokladů a vydávání potvrzení o studiu na FEL ZČU v ak. r. 2009/2010 bude
prováděno výhradně v rámci zápisu, píp. v úedních hodinách na studijním odd lení
FEL po 21. záí 2009.
Vyžadování potvrzení ped zapsáním do akad. roku 2009/2010 je nepípustné!
E. Všeobecné informace
1. Studentovi, který se v příslušném termínu uvedeném v odst. A. této vyhlášky nedostaví
k zápisu a nejpozději do 5 dnů od tohoto termínu se neomluví a nepožádá o náhradní
termín nebo neoznámí přerušení studia, děkan v souladu s čl. 16 odst. 7 Studijního
a zkušebního řádu ukončí studium pro neplnění povinností. Totéž platí o studentovi, který
se nedostaví k pedzápisu podle odst. C. 1c) (viz. čl. 20, odst. 4 Studijního a zkušebního
řádu).
2. Studentům FEL se doporučuje, aby efektivn využili možnost volby výb rových
pedm t a zapisovali si takto předměty kateder FEL úzce související s oborem
a pedm ty, které budou skuten absolvovat!. (Pozn.: I za neabsolvované předměty
fakulta platí garantujícím katedrám poměrně značnou částku za každý kredit a studenta.
Tyto prostředky pak výrazně chybí v částkách na stipendia, skripta, vybavení laboratoří,
zajištění exkurzí apod.).
3. Z důvodů provádění zápisů jednotlivých ročníků bude studijní odd lení FEL uzaveno
ve dnech 8. až 17. záí 2009 (celodenn )!!
Nezbytně nutné záležitosti studentů již zapsaných do ak. r. 2009/2010 je možné vyřídit na
sekretariátu děkanátu FEL v době od 9.00 do 11.00 hod. a od 12.30 do 14.00 hod.
4. Za daný akad. rok se studentům započítávají pouze kredity za řádně absolvované předměty
tohoto ak. roku, nikoliv za předměty uznané z předešlého studia! (Tyto se započítávají
pouze do celkového studia).
5. Studentům se doporučuje zakoupit si v univerzitní prodejně skript na Borech nebo
v knihkupectví NAVA (Sedláčkova ul. 31) brožuru “Informace o FEL - ak. r.
2009/2010” v tištěné verzi nebo na DVD a podrobně se seznámit s jejím obsahem.
Součástí brožury je platný Studijní a zkušební
 řád ZČU a aktuální vyhlášky a směrnice.
6. AKADEMICKÝ ROK 2009/2010 ZA ÍNÁ VÝUKOU PODLE ROZVRHU DNE
21. ZÁ Í 2009!

doc. Ing. Jiří Kotlan, CSc.
děkan FEL

