Plzeň 30. července 2021
ZCU 019769/2021

Dodatek č. 1 k Rozhodnutí děkana č. 2D/2021 o zápisech
studentů na akademický rok 2021/2022
Zápis studentů bakalářských a navazujících magisterských programů/oborů do druhých a vyšších
ročníků
Zápisy studentů bakalářských a navazujících magisterských programů/oborů do druhých a
vyšších ročníků proběhnout ONLINE formou v týdnu od 2. 9 do 7. 9 2021.

Postup online zápisů pro druhé a vyšší ročníky bakalářského a navazujícího
magisterského studia do akademického roku 2021/2022
1) Student se přihlásí na portal.zcu.cz (orion login)
2) Student klikne na záložku „Moje studium“
3) Student klikne na „Průběh studia“
4) Student klikne na „Kontrola studijních výsledků a registrace do akademického roku
2021/2022“:
5) Student provede kontrolu Zápisového listu A (splněné předměty z předchozího
akademického roku, tj. 2020/2021)
6) Student provede kontrolu Zápisového listu B (předzapsané předměty na další
akademický rok, tj. 2021/2022)
7) Pokud student projde kontrolami studia, provede kliknutím zápis do akademického roku
2021/2022
8) Pro svoji potřebu si vytiskne zápisový list A.
9) Pokud se objeví informace, že student nesplnil některou z kontrol studia, které jsou
nastaveny z CIVu, student neprodleně kontaktuje studijní oddělení.
10) Předměty SZZ – upozornění pro studenty, kteří si zapisují předměty státní závěrečné
zkoušky. Kroužkový předzápis zapíše pouze povinné části státní závěrečné zkoušky.
Povinně volitelný předmět státní závěrečné zkoušky si zapisuje každý student sám!
11) Osoby, kterým končí doba přerušení studia s koncem akademického roku 2020/2021,
provedou také online zápis do studia do akademického roku 2021/2022
Student je povinen při zápisu předmětů dodržet svůj osobní studijní plán zvolený předběžným
zápisem. Za předměty, které budou na žádost kateder zrušeny z důvodu nenaplnění kapacity, si studenti
mohou na studijním oddělení zapsat náhradní předměty. Ostatní změny předzápisu budou po 31. 8.
2021 prováděny pouze na základě řádně odůvodněné žádosti, podané nejpozději v týdnu online zápisů.

Zápis studentů doktorských programů do druhých a vyšších ročníků
Zápisy se uskuteční v budově ZČU, Sedláčkova ul. 38, dle následujícího rozpisu:
Prezenční i kombinovaná
forma studia
Historie
Moderní dějiny
Etnologie
Teorie a dějiny vědy a techniky
Mezinárodní vztahy
Archeologie
Archaeology

DATUM

MÍSTNOST

HODINA

14. 10. 2021
14. 10. 2021
14. 10. 2021
14. 10. 2021
14. 10. 2021
14. 10. 2021
14. 10. 2021

SO 214
SO 214
SO 214
SO 214
SO 214
SO 214
SO 214

08:30
08:30
09:00
09:30
10:00
10:30
10:30

Studenti vyšších ročníků si k zápisu přinesou - kartu JIS
- psací potřeby.
Zplnomocnění zástupce
V případě, že se student nemůže dostavit osobně, je možné provést zápis prostřednictvím
zástupce, který musí být vybaven úředně ověřenou plnou mocí pro tento úkon.
Ukončení studia pro neprovedení zápisu
Studentovi, který se ve výše stanovených termínech nedostaví k zápisu a nejpozději do 5
pracovních dnů po zahájení výuky se neomluví a nepožádá o náhradní termín zápisu nebo o
přerušení studia nebo jeho omluva nebude přijata, bude ukončeno studium pro nesplnění
požadavku podle čl. 65 odst. 1 písm. j) či podle čl. 114 odst. 1 písm. a) Studijního a zkušebního
řádu ZČU.

Závěrečná ustanovení
Pravidelná výuka v zimním semestru 2021/2022 začíná v pondělí 20. 9. 2021.
Toto rozhodnutí nabývá platnosti dnem podpisu.
Toto rozhodnutí je účinné pro akademický rok 2021/2022.
Platnost tohoto rozhodnutí končí spolu s koncem účinnosti.

PhDr. David Šanc, Ph.D., v. r.
děkan FF

