Informace pro studenty FEK

Odpovědi na nejčastější otázky ke Studijnímu a zkušebnímu řádu ZČU
Otázky a odpovědi zahrnují vybranou problematiku a v žádném případě nenahrazují text
Studijního a zkušebního řádu.
1. Je na FEK a ZČU výuka povinná?
Čl. 14, odst. 2: Účast studentů na organizovaných formách vzdělávací činnosti je povinná
v rozsahu stanoveném rozhodnutím děkana fakulty.
Na FEK platí od 1. 9. 2013 rozhodnutí děkana č. 4DR/2013, které stanoví povinnou účast
studentů v rozsahu 75 % na cvičeních a seminářích všech předmětů zimního semestru
prvního ročníku bakalářských studijních programů v prezenční formě studia.
Poznámka: V případě neúčasti na výuce se omlouvejte vyučujícím (nezasílejte omluvu na
studijní oddělení).
2. Nemůžu se zúčastnit povinné výuky. Můžu získat individuální studijní plán?
Ne, to není možné. Nový SZŘ nezná termín „individuální studijní plán“.
Čl. 14, odst. 3 umožňuje studentovi pouze požádat vyučujícího o náhradní způsob splnění
studijních povinností, pokud se student ze závažných, zejména zdravotních důvodů nemohl po
určitou dobu účastnit povinné vzdělávací činnosti.
Příklad: Student se z důvodu nemoci nemohl měsíc účastnit povinných cvičení. Může proto
požádat vyučujícího o určení náhradního způsobu plnění úkolů (jde o individuální písemné
rozhodnutí na omezenou dobu, rozhodnutí se zakládá do spisu studenta na studijním oddělení).
Student musí doložit závažnost důvodu. Tímto způsobem nelze řešit neúčast prezenčních
studentů na výuce např. z důvodu trvalého zaměstnání apod.
3. Je možné uznat předměty, které jsem splnil v předchozím studiu?
Ano, děkan může (ale nemusí) předměty uznat. Informace jsou uvedené v čl. 26 až čl. 32.
Poznámka k čl. 26, odstavec 3: „Nelze uznat předmět, který je součástí státní závěrečné
zkoušky“ – tato informace znamená, že při zahájení nového studia nelze uznat dílčí části státní
zkoušky, např. dílčí státní zkoušku z ekonomie na navazujícím magisterském studiu, která se
koná se v průběhu ak. roku. Pokud student tuto část státní zkoušky absolvoval, ale studium
potom nedokončil a začal studovat znovu, tak státní zkoušku z ekonomie (= dílčí část státní
závěrečné zkoušky) mu nelze uznat a musí ji absolvovat znovu.
4. Uznávají se předměty absolvované v rámci zahraniční mobility (např. Erasmus)?
Ano, jde o tzv. přenos předmětů splněných v rámci mobility. Informace jsou uvedené v čl. 33.
Studentovi se započítávají kredity získané v zahraničí.
5. Mám podruhé zapsaný předmět, který končí zápočtem a zkouškou. Zápočet jsem
získal v loňském roce, zkoušku jsem nesplnil. Je možné loňský zápočet uznat, abych
dělat nyní pouze zkoušku?
Ano, při opakovaném zápisu předmětu je možné zápočet uznat. Uznání provádí garant
předmětu v odůvodněných případech na žádost studenta, viz čl. 24, odst. 3. Student podává
žádost na sekretariát příslušné katedry na začátku semestru, ve kterém má předmět zapsaný.
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Upozornění: Jde o situaci, kdy student má předmět zapsaný podruhé v rámci stejného studia,
tedy má stále stejné osobní číslo. Pokud student byl znovu přijatý ke studiu (má jiné osobní
číslo), tak zápočet z předchozího studia nelze uznat (pokud předmět končí zkouškou, kterou
student při předchozím studiu nesplnil), protože z předchozího studia nelze uznat
„půlku“ předmětu.
6. Musím splnit zapsaný volitelný předmět?
Čl. 24 a 25: Studenti přijatí ke studiu od r. 2012/2013 nebo později jsou povinni opakovaně si
zapsat každý nesplněný předmět (i volitelný). Volitelný předmět se tak po zápisu stává
povinný a je nutné ho splnit. Povinnosti zapsat si volitelný předmět může studenta zprostit
pouze zápisová propustka (čl. 25). Studenti, kteří zahájili své studium před rokem 2012/13,
volitelné předměty splnit nemusí, zápisové propustky se jich netýkají.
7. Existují „podmiňující předměty“ (tzv. prerekvizity)?
Podmiňující předměty existovaly do 31.8. 2012, od 1. 9. 2012 byly zrušené (viz čl. 13). Místo
podmiňujícího předmětu může být v sylabu předmětu uvedený doporučený předmět. Jeho
absolvování není podmínkou pro splnění předmětu, který na něj navazuje.
8. Jak SZŘ upravuje problematiku zápočtů a zkoušek?
Je nutné pozorně prostudovat čl. 38 Zápočet a čl. 39 až 46 Zkouška.
Poznámka k čl. 38, odst. 2 (neudělení zápočtu): Vedoucí katedry nebo děkan přezkoumávají
proces neudělení zápočtu, nepřezkoumávají znalosti studenta.
Poznámka k čl. 39, odst. 5 (neudělení zkoušky): Vedoucí katedry nebo děkan přezkoumávají
proces zkoušky, nepřezkoumávají známku ani znalosti studenta. Pokud vedoucí katedry nebo
děkan zjistí pochybení v procesu zkoušky, anuluje poslední termín zkoušky a stanoví nový
termín. Pokud nedošlo k pochybení v procesu zkoušky, není možné přidělit studentovi
čtvrtý termín zkoušky!
9. Kolikrát se můžu přihlásit na zkoušku nebo změnit termín zkoušky?
Čl. 42: Student má pouze 5 přihlašovacích zápisů, kterými se elektronicky přihlašuje na
zkoušku na portálu ZČU. V těchto přihlašovacích zápisech je zahrnutý řádný termín zkoušky,
případné dva opravné termíny zkoušky a případné změny termínu. Student se může přihlásit
pouze 5x, potom mu systém neumožní další přihlášení.
10. Do kdy musí vyučující studentovi sdělit výsledek písemného testu?
Čl. 35, odst. 1: Nejpozději do tří pracovních dnů od provedení kontroly (tj. od termínu konání
písemné zkoušky).
11. Můžu si prohlédnout svoji opravenou písemnou práci (zápočtový test, zkouškový test,
opravenou seminární práci atd.)?
Čl. 35, odst. 2: Ano, můžete do 15 dnů od provedené kontroly (od sdělení výsledku).
12. Kde zjistím, kdy končí zkouškové období?
Začátek a konec zkouškového období je uvedený v harmonogramu akademického roku, který
je stanovený pokynem prorektora. Dokument je zveřejněný na webové stránce FEK,
www.fek.zcu.cz, sekce STUDIUM – Důležité studijní předpisy.
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13. Nestihl jsem absolvovat zkoušku do konce letního zkouškového období. Je možné
prodloužit letní zkouškové období do září?
Ne, to není možné. Zkouškové období nelze prodloužit za konec akademického roku. Konec
akademického roku je stejný pro všechny fakulty ZČU a je stanovený v harmonogramu
akademického roku (viz příslušný pokyn prorektora pro studium).
14. Co musím splnit, abych úspěšně absolvoval první semestr svého studia a první
ročník?
Za první semestr studia je nutné získat minimálně 10 kreditů do termínu stanoveného
harmonogramem akademického roku (v roce 2013/2014 do 21. 2. 2014). Za celý 1. ročník je
nutné získat minimálně 40 kreditů do konce letního zkouškového období. Vážený studijní
průměr za 1. ročník musí být maximálně 3,40.
Žádnou z uvedených podmínek nelze prominout nebo zmírnit! Pozorně si prostudujte čl. 65
ve SZŘ.
15. Kdy dojde k předčasnému ukončení studia?
Pokud nastane některá ze situací, která je uvedená ve SZŘ v čl. 65. V případě, že některá
situace nastane, není možné studentovi udělit výjimku.
Je nezbytné, aby se všichni studenti ve vlastním zájmu seznámili se Studijním a
zkušebním řádem ZČU a během svého studia se jím řídili.
SZŘ a další studijní předpisy jsou zveřejněné na www.fek.zcu.cz –viz Úřední deska a také
sekce STUDIUM – Důležité studijní předpisy.

Zpracovala: Ing. Hana Kunešová, proděkanka pro studijní záležitosti
Aktualizace 2. 9. 2013
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