Jak se připravit na zápis do l. ročníku

Kreditní systém studentovi umožňuje a zároveň na něm vyžaduje zvolit si ve vymezeném
rozsahu z nabízených předmětů ty, o které má největší zájem. Každý student si tak vytváří
svůj individuální studijní plán.
Studijní plán je zpravidla členěn na tři základní skupiny předmětů: předměty povinné (A),
povinně volitelné (B) a výběrové (C). U každého předmětu je uveden počet kreditů
(ohodnocení obtížnosti předmětu), počet týdenních výukových hodin (první číslo označuje
přednášky, další cvičení či seminář) a zpravidla i doporučený rok a semestr.
V 1. ročníku jsou studentovi automaticky zapsány všechny povinné předměty (A) uvedené
pro tento ročník v učebním plánu. Pokud si student chce zapsat ještě předměty povinně
volitelné (B), musí přihlížet ke svému rozvrhu, který má k dispozici před zápisem. Jednotlivé
předměty jsou zde označeny zkratkou a jejich celý název včetně anotace nalezne student také
na adrese http://portal.zcu.cz.
Zápis předmětů, které jsou ve studijním plánu označeny hvězdičkou, může být podmíněn
předchozím absolvováním nějakého jiného předmětu. V takovém případě pečlivě pročtěte
anotaci předmětu.
Pokud jsou ve studijním programu předměty kategorie B uspořádány do bloků s předepsaným
minimálním počtem kreditů, který je student povinen během studia splnit, je třeba během
zápisu vzít tyto požadavky v úvahu. Předepsaný minimální počet kreditů v bloku je nutno
splnit během celého studia, nikoli v jednom roce.
Má-li student vyhraněný zájem o předměty kategorie C, které jsou uvedeny buď
v Celofakultní nabídce výběrových předmětů v této brožuře nebo jsou uvedeny v
Celouniverzitní nabídce certifikátových programů a výběrových předmětů pro příslušný
akademický rok, musí si sám před zápisem zjistit jejich rozvrhové umístění. Při zápisu do 1.
ročníku bývá proto vhodnější spokojit se s volbou předmětů z kategorie B. S výběrem
předmětů kategorie C lze počkat do následujícího ročníku.
Za normálních okolností by si student měl zapsat v l. ročníku studia předměty v celkovém
rozsahu přibližně 60 kreditů.
S výjimkou řádně podložených důvodů by zápis předmětů neměl být dodatečně rušen.
Dodatečné zrušení zápisu předmětu je možné pouze za podmínek uvedených v čl. 16 odst. 4
Studijního a zkušebního řádu ZČU.
Student, který se chce během studia vyhnout zbytečným komplikacím, by se měl podrobně
seznámit se Studijním a zkušebním řádem Západočeské univerzity v Plzni, Rozhodnutím
děkana ve věci určení předmětů, z nichž musí student získat kredity v 1. semestru,
s Rozhodnutím děkana o požadavcích na bakalářské a diplomové práce a o konání státních
závěrečných zkoušek a Metodickými pokyny studentům ke kreditnímu systému.

