Plzeň 9. 5. 2012

Vyhláška děkana č. 7D/2012
O ZÁPISECH A PŘEDZÁPISECH STUDENTŬ FEL DO AKAD. ROKU 2012/2013
A. Řádné termíny zápisů FEL
V souladu s článkem 16. odst. 2 Studijního a zkušebního řádu ZČU stanovuji následující
termíny zápisů studentů FEL ZČU pro akad. rok 2012/2013:
Standardní ročník – obor v r. 2011/12
- pro nově přijaté studenty Bc. studia FEL
(rozdělení podle oborů)
- pro studenty 1. roč. Bc. ak. r. 2011/12
• obor EAT abecedně A – K (včetně)
• obor EAT abecedně L – Ž (včetně)
• obor ELE abecedně A – K (včetně) + ELT
• obor ELE 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 3. roč. Bc. ak. r. 2011/12
• obor ELE a ELT
• obor EAT abecedně A – K (včetně)
• obor EAT abecedně L – 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 2. roč. NMgr. ak. r. 2011/12
• 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.)

Termín zápisu pro r. 2012/13
Posluchárna
(tj. do 1. ročníku Bc. ak. r. 2012/13)
28.6.,29.6., 10. 7., 4.9., 11.9.2012
(tj. do 2. roč. Bc. ak. r. 20012/13)
od 9.00
EP 206
10. 9.
od 13.00
EP 206
10. 9.
11. 9.
od 9.00
EP 206
od 13.00
EP 206
11. 9.
od 13.00
EP 208
10. 9.
10. 9.
od 9.00
EP 208
od 9.00
EP 208
11. 9.
od 13.00
EP 208
11. 9.
(tj. do 3. roč. Bc. ak. r. 2012/13 a „prodloužené“ studium)
14. 9.
od 10.00
EP 208
od 9.00
EP 206
13. 9.
od 13.00
EP 206
13. 9.
13. 9.
od 9.00
EP 208
od 13.00
EP 208
13. 9.
od 9.00
EP 206
14. 9.
14. 9.
od 13.00
EP 206
(tj.do 1.roč. NMgr. ak. r. 2012/13)
od 9.00
EP 206
20. 9.
od 13.00
EP 206
20. 9.
20. 9.
od 9.00
EP 208
od 13.00
EP 208
20. 9.
od 9.00
EP 206
21. 9.
(tj. do 2.roč.NMgr. ak. r. 2012/13 a „prodloužené“ studium)
17. 9.
od 9.00
EP 208
od 10.00
EP 208
18. 9.
od 9.00
EP 206
17. 9.
17. 9.
od 13.00
EP 208
od 9.00
EP 206
18. 9.
od 13.00
EP 206
18. 9.
17. 9.
od 12.00
EP 206

Studenti kombinované formy studia FEL se dostaví k zápisu pro ak. r. 2012/13 v období od
14. 9. do 5. 10. 2012 podle písemné, resp. e-mailové, pozvánky.

B. Náhradní termíny zápisů
Studenti, kteří se z velmi závažných důvodů nemohou zúčastnit zápisu ve výše
uvedených termínech a řádně písemně požádají na studijním oddělení FEL o možnost zápisu
v náhradním termínu (včetně zaplacení správního poplatku 500,- Kč za nestandardní zápis),
se zapíší v těchto náhradních termínech:
24. 9. 2012 náhradní termín pro zápis do 2. roč. Bc. studia
25. 9. 2012 náhradní termín pro zápis do 3. roč. Bc. studia
26. 9. 2012 náhradní termín pro zápis do 1. roč. navazujícího Mgr. (inž.) studia
27. 9. 2012 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 po předchozí dohodě studenta s příslušnou studijní referentkou.
C. Podmínky pro absolvování zápisu a průběh zápisu - PŘEDZÁPIS
1. Do dalšího ak. roku 2012/2013 může 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 č. 2P/2012 prorektora ZČU pro pedag. činnost a Pokyny pro
studenty FEL provedl svůj PŘEDBĚŽNÝ ZÁPIS PŘEDMĚTŮ (PŘEDZÁPIS) pro r. 2012/2013:
Určeno (podle zařazení
Termín „předzápisu“
Forma
v r.2011/12)
den
čas
21. 5. 2012
21. 5. 2012
22. 5. 2012
23. 5. 2012
24. 5. 2012
25. 5. – 4. 7.
27. 8. – 5. 9.

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

standardní cesty*)
standardní cesty*)
standardní cesty*)
individuální forma

pro studenty 1. ročníku Bc. FEL
pro všechny studenty FEL
pro všechny studenty FEL
pro studenty vyšších roč. Bc. a
pro studenty NMgr. studia

9:00 – 21:00 (27.5.)
doplnění volitelných
8:00 – 21:00
předmětů a event. pro všechny studenty FEL
(6.9.pouze do 14.00
změny proti
6. 9. 2012
hod.)
standardní cestě
)
* doporučuje se všem využít předzápis formou standardních cest
Předzápis je možno provádět prostřednictvím webového prohlížeče na Portálu ZČU
(portal.zcu.cz) po přihlášení uživatelským jménem a heslem ze systému ORION. Předzápis
je v letošním roce umožněn z jakéhokoliv počítače (i mimo doménu zcu.cz). Pro studenty
FEL, kteří nemají možnost předzapsání z vlastního počítače je k dispozici učebna EU505.
Další podrobnosti o provádění předzápisu stanovuje citovaná vyhláška prorektorky
a metodické pokyny vyvěšené na webu FEL, vývěskách děkanátu FEL a před místností
EU 505.
Před provedením předzápisu je účelné, aby se studenti seznámili se svým učebním
plánem a rozvrhem pro ak.r. 201213 a promysleli si volbu rozvrhových akcí a
standardních cest!
2. Student si při zápisu zapisuje předměty v souladu se studijním plánem svého oboru a
studijním a zkušebním řádem v rozsahu minimálně 40 kreditů na akad. rok (kromě
studentů, kteří v roce 2012/13 zapisují státní závěrečnou zkoušku a jsou si jisti, že jí
budou konat) a maximálně 70 kreditů (nejméně 80% kreditů musí být za povinné a
povinně volitelné předměty oboru). Děkan může povolit na základě zdůvodněné žádosti
vyšší počet zapsaných kreditů.
3. Změny v zápisu předmětů oproti předběžnému zápisu jsou po 6.9.2012 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 stud. odd. FEL. Je-li změna zapříčiněna
studentem, zaplatí správní poplatek ve výši 100,- Kč za každý zrušený či nově zapsaný
předmět, resp. 500,- Kč pokud jde o nestandardní zápis celého akad. roku v náhradním

termínu. Žádosti musí být před předložením doplněny vyjádřením příslušné garantující
katedry.
4. K zápisu do ak.r. 2012/13, který se koná podle odst. A této vyhlášky, je nutné přinést
index, kartu JIS a mít přehled o předmětech, které si student zvolil při předběžném
zápisu. Zároveň je nutné uvést veškeré případné změny osobních dat.
D. Změny v zapsaných předmětech po zápisu
1. Mezní termín pro provedení případných změn v zapsaných předmětech pro zimní
semestr 2012/2013 z důvodů uvedených v čl. 16, odst. 4 Studijního a zkušebního řádu
(na základě písemné žádosti a zaplacení správního poplatku 100,- Kč za každou změnu) je
5. 10. 2012.
2. Změny předmětů pro letní semestr 2012/2013 je možné ještě provést v rámci
“upřesňujícího zápisu” (viz. čl. 16, odst. 6 Studijního a zkušebního řádu ZČU) v období od
4. 2. do 15. 2. 2013 na studijním oddělení FEL (po předložení písemné žádosti se
souhlasem proděkana a po zaplacení poplatku 100,- Kč za každou změnu), nejpozději pak
do 22. 2. 2013 kromě „vynucených“ změn daných čl. 16, odst. 4 SaZŘ.
3. Odst.2 se týká i zápisu státních závěrečných zkoušek. Případné dodatečné zrušení
zapsaných státních záv. zkoušek v Bc i NMgr studiu je v následujícím období akad. roku
(tj. po 22.2.2013) možné jen ve zcela výjimečných a řádně zdůvodněných případech na
základě písemné žádosti studenta, ke které se musí předem vyjádřit vedoucí závěrečné
práce a vedoucí katedry garantující obor. Totéž se týká případných žádostí studentů o
pozdější termín odevzdání bakalářské nebo diplomové práce nebo žádosti o konání
státních záv. zkoušek v náhradním termínu! Ve všech těchto případech zaplatí student
při podání žádosti správní poplatek ve výši 300 Kč. Pokud nebude studentovi žádost o
prodloužení termínu pro odevzdání závěrečné práce či pro konání státních záv. zkoušek
v pozdějším nežli řádném termínu vyřízena děkanem FEL kladně, považuje se situace za
nesplnění podmínek státní záv. zkoušky v řádném termínu a student pak může státní
záv. zkoušky a obhajobu závěrečné práce konat až v opravném termínu. (Pozn.: Student
má na vykonání SZZ 1 řádný a 2 opravné termíny během studia, přičemž nesmí překročit
nejdelší možnou dobu od zahájení daného studia.)
E. Potvrzování dokladů
Potvrzování dokladů a vydávání potvrzení o studiu na FEL ZČU v ak. r. 2012/2013 bude
prováděno výhradně v rámci zápisu, příp. v úředních hodinách na studijním oddělení
FEL po 24. září 2012. V období zápisů jsou úřední hodiny na stud.odd. pouze ve středu 12.
a 19.9.2012.
Vyžadování potvrzení před zapsáním do akad. roku 2012/2013 je nepřípustné!
F. 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 předzápisu podle odst. C. 1c) (viz. čl. 20, odst. 4 Studijního a
zkušebního řádu).
2. Studentům FEL se doporučuje, aby efektivně využili možnost volby výběrových předmětů
a zapisovali si takto předměty kateder FEL úzce související s oborem a předměty, které
budou skutečně absolvovat.
3. O uznání předmětů absolvovaných v dřívějším studiu musí student požádat písemně
v rámci zápisu, nejpozději však do 5.10.2012. Uznat nelze předměty, za které student
v předchozím studiu získal již akademický titul, tzn., které byly nutné pro absolvování
předchozího studia, a rovněž nejdůležitější oborové předměty absolvované se známkou
„dobře“! Za daný akad. rok se studentům započítávají pouze kredity a známky za řádně
absolvované předměty tohoto ak. roku, nikoliv za předměty uznané z předešlého studia.
Tyto se započítávají pouze do celkového studia.
4. Z důvodů provádění zápisů jednotlivých ročníků bude studijní oddělení FEL uzavřeno ve
dnech 10. až 21. září 2012 (celodenně), kromě úředních hodin ve středu 12. a 19. 9.

2012. Nezbytně nutné záležitosti studentů již zapsaných do ak. r. 2012/2013 je možné
vyřídit na sekretariátu děkanátu FEL v době od 9.00 do 11.00 hod. a od 13.00 do 14.00
hod.
5. Veškeré písemné žádosti studentů FEL musí obsahovat náležitosti podle formuláře
„Žádost“ – viz vzor vyplnění žádosti na vývěsce stud.odd. FEL, tj. jméno a příjmení
studenta, osobní číslo, kontaktní adresu, přesně formulovaný obsah žádosti, řádné
zdůvodnění žádosti (příp. doležené dalšími doklady) a výpis studijních výsledků
posledního akad. roku. U žádostí o zrušení zápisu předmětu, dodatečné zapsání
předmětu, změnu rozvrhové akce, změny ve SZZ, BP/DP apod. si student opatří
stanovisko garantující katedry, příp. konkrétního vyučujícího.
Pokud je daná záležitost spojena s povinností zaplacení administrativního poplatků, musí
jej student zaplatit v pokladně ZČU nebo převodem na číslo účtu a variabilní symbol,
které mu sdělí studijní referentka.
Věc bude administrativně vyřízena studijní referentkou FEL jen pokud bude žádost
obsahovat veškeré náležitosti, bude zaplacen administrativní poplatek a k žádosti bude
souhlasné stanovisko děkana, resp. pedagogického proděkana FEL. Písemné žádosti je
možné vhodit do schránky před studijním odd. FEL.
6. Odvolávky na články Studijního a zkušebního řádu ZČU ve výše uvedených odstavcích
této vyhlášky se týkají stávajícího stud. a zkušebního řádu platného do 31. 8. 2012.
Od 1. září 2012 platí nová verze Studijního a zkušebního řádu ZČU –
http://www.zcu.cz/pracoviste/olp/legislativa.html link vnitřní předpisy - studijní a
zkušební řád ZČU – účinný od 1.9.2012.
7. AKADEMICKÝ ROK 2012/2013 ZAČÍNÁ VÝUKOU DNE 24. ZÁŘÍ 2012. Zkontrolujte si
v čas svůj osobní rozvrh.

doc. Ing. Jiří Hammerbauer, Ph.D.
děkan FEL ZČU

