Fakulta elektrotechnická
V Plzni 3. února 2004

VYHLÁŠKA DĚKANA FEL č. 5 – 2003/04
O ZAŘAZENÍ STUDENTŮ 2. ROČNÍKU
BAKALÁŘSKÉHO STUDIJNÍHO PROGRAMU
ELEKTROTECHNIKA A INFORMATIKA
DO STUDIJNÍCH OBORŮ PRO 3. ROČNÍK STUDIA
V souladu se studijním a zkušebním řádem ZČU (čl. 2, odst. 1) a rozhodnutím vědecké
rady FEL ze dne 31. 1. 1996 určuji následující postup pro rozdělení studentů 2. ročníku
bakalářského studijního programu Elektrotechnika a informatika FEL do studijních oborů:
a) Každý student 2. ročníku bakalářského studijního programu Elektrotechnika a informatika
ak. r. 2003/2004 má právo dále uvedeným způsobem písemně oznámit děkanovi FEL svůj
zájem o studijní obor 3. ročníku bakalářského studia (včetně jednoho oboru náhradního).
b) Studentům bakalářského studia studijního programu Elektrotechnika a informatika se
nabízejí následující studijní obory:
ELE
EAT
KOE
TEK

- Elektrotechnika a energetika
- Elektronika a telekomunikace
- Komerční elektrotechnika
- Technická ekologie

c) Při vyšším počtu zájemců o určitý studijní obor pověřuje děkan FEL vedoucího příslušné
oborové katedry zabezpečením výběrového řízení, jehož podmínky jsou v kompetenci
dané oborové katedry a na jehož základě sestaví vedoucí katedry pořadník zájemců.
d) Student se na základě projeveného zájmu může zúčastnit až 2 výběrových řízení v různých
oborech.
e) Podle takto zpracovaných pořadníků provede proděkanka FEL návrh na rozdělení studentů
do oborů, které bude zveřejněno na úřední desce děkanátu FEL dne 26. 4. 2004.
f) Student může proti zařazení do oboru podat písemné odvolání děkanovi FEL. Po tomto
datu rozhodne děkan FEL s konečnou platností o zařazení studentů do studijních oborů 3.
ročníku ak.r. 2004/2005.
g) Při výběrovém řízení bude posouzen zájem studenta o příslušný st. obor a jeho dosavadní
studijní výsledky. Součástí výběrového řízení může být pohovor pověřených pracovníků
katedry se studentem. Při zjišťování zájmu o obor se bude přihlížet například k odborné
práci studenta na katedře, účasti ve středoškolské odborné činnosti, mimoškolní činnosti v
oboru, samostatnému hlubšímu studiu odborné problematiky, profilu absolvované střední
školy apod.

h) Studentovi, který neodevzdá přihlášku na studijní obor nebo který se nedostaví
k výběrovému řízení, popř. který se nedostane na žádný z požadovaných oborů, bude
studijní obor stanoven návrhem proděkanky FEL pro pedagogickou činnost.
i) Při dlouhodobé nemoci má student možnost vyřizovat své záležitosti související se
zařazením do st. oboru písemně.
j) Rozhodnutí děkana FEL o zařazení studenta na studijní obor zůstává v platnosti i tehdy,
pokud se student nezapíše do ak.r. 2004/2005 z důvodu přerušení studia.
k) Pro realizaci rozdělení studentů FEL do st. oboru schvaluji následující harmonogram:
1. V týdnu 1. - 5. 3. 2004 obdrží studenti formulář pro zařazení na Bc. obor.
2. Nejpozději do 15. 3. 2004 odevzdají studenti vyplněný formulář příslušným
pedagogickým poradcům:
doc. Kotlanová (KEV)

- obor ELE

Ing. Ledvinová (KAE)

- obor EAT

Ing. Hamar (KTE)

- obor KOE

Mgr. Ščerba (KEE)

- obor TEK

kteří je předají proděkance FEL.
3. Do 19. 3. 2004 předá proděkanka seznamy zájemců o jednotlivé studijní obory vedoucím
příslušných oborových kateder, kteří rozhodnou o způsobu výběrového řízení.
4. Přehled zájemců o studijní obory zároveň s podmínkami a časovým rozpisem výběrového
řízení bude zveřejněn na vývěsce děkanátu FEL (před studijním oddělením) od 26. 3.
2004.
5. Od 5. 4. 2004 do 16. 4. 2004 se uskuteční na oborových katedrách případné pohovory se
studenty podle zveřejněného rozpisu.
6. Do 21. 4. 2004 předají vedoucí příslušných oborových kateder pořadníky vybraných
studentů na jednotlivé studijní obory proděkance pro pedagogickou činnost bakalářského
studia.
7. Dne 26. 4. 2004 bude na vývěsce DFEL zveřejněno rozdělení studentů do studijních
oborů.
8. Do 7. 5. 2004 má student možnost podat odvolání děkanovi FEL proti rozhodnutí o
zařazení do studijního oboru.
9. Do 14. 5. 2004 rozhodne děkan o odvolání a toto rozhodnutí bude téhož dne zveřejněno
na vývěsce děkanátu FEL.
10. Do 21. 5. 2004 budou zavedeny údaje o rozdělení studentů na studijní obory do databáze
počítačového systému.
Pozn.: Studentů stud. programu Aplikovaná elektrotechnika se výše uvedená ustanovení
netýkají.

doc. Ing. Jiří Kotlan, CSc.
děkan FEL

