Na co by neměl student zapomínat
Předpokladem úspěšného studia je kromě píle při studiu samotném respektování Studijního a
zkušebního řádu Západočeské univerzity v Plzni, příslušných směrnic a pokynů. Znamená
to mimo jiné:
1. Dobře uvážit vlastní volbu předmětů pro následující akademický rok a v termínu určeném
prorektorem ZČU provést předzápis těchto předmětů.
2. Zapsat se v určeném termínu do příslušného akademického roku tak, aby kreditní hodnota
zapsaných předmětů nepřesáhla 65 (optimální je zapisovat 30 kreditů na semestr). Při zápisu
je nutné respektovat již provedený předzápis.
3. Nejpozději do 1 měsíce od data zápisu příslušných předmětů předložit případnou žádost o
uznání zkoušek nebo zápočtů z předmětů zapsaných na zimní i letní semestr. Později
podaným žádostem podle čl. 29 Studijního a zkušebního řádu ZČU nelze vyhovět. Kredity za
uznané předměty se započítávají do celkového počtu kreditů za studium, ne do počtu kreditů
získaných za první semestr studia.
4. V prvním semestru studia musí student získat nejméně 10 kreditů (čl. 3 Rozhodnutí děkana
č. 3D/2016 o pravidlech zápisu předmětů a organizaci studia v jednom akademickém roce) do
data stanoveného harmonogramem akademického roku.
5. V prvním ročníku studia získat alespoň 40 kreditů.
6. Ve kterýchkoliv čtyřech po sobě jdoucích semestrech získat celkem nejméně 80 kreditů.
Toto ustanovení neplatí pro poslední rok studia.
7. Sledovat vážený studijní průměr za akademický rok, který nesmí přesáhnout 3,40. Přitom
počítat s tím, že zapsaný a neabsolvovaný předmět zakončený zkouškou je hodnocen
známkou 4.
8. Při honbě za kredity neopomenout závaznou skladbu povinných a povinně volitelných
předmětů. S tím souvisí i nutnost splnit minimální počet kreditů v blocích povinně volitelných
předmětů.
9. Počítat s tím, že zkoušku z předmětu lze v daném akademickém roce opakovat nejvýše
dvakrát. V případě neúspěchu lze neabsolvovaný předmět zapsat podruhé a naposled v
některém z následujících akademických roků se stejnou možností případného opakování
zkoušky.
10. Na zkoušku je možné se přihlásit pouze 5x.
11. Zapsaný předmět je nutné absolvovat (povinný, povinně volitelný i výběrový), jestliže si
student nechce jednou zapsaný a neabsolvovaný předmět opětovně zapsat (netýká se
povinných předmětů), musí uplatnit tzv. zápisovou propustku, které má k dispozici 3 na
bakalářském a 2 na magisterském studiu.
12. Sledovat vývěsky a internetové stránky děkanátu a kateder FF.
13. Sledovat obsah zpráv na individuální emailové adrese v rámci informačního systému
ZČU.

