JUDr. PhDr. Stanislav Balík, Ph.D.
děkan
V Plzni dne 5. ledna 2022
DFPR – 5/2022

Pokyn děkana č. 1D/2022,
kterým se vyhlašuje týden upřesňujících zápisů na letní semestr akademického
roku 2021/2022
Na období od 7. února 2022 do 11. února 2022 v souladu s Pokynem prorektora 2P/2021 vyhlašuji
upřesňující zápisy na letní semestr akademického roku 2021/2022 s následujícími podmínkami.
Každý student má možnost v období od 7. února 2022 od 9:00 hodin do 11. února 2022 do 12:00
hodin pouze zapsat (nikoliv odepsat) předmět typu A, B nebo C (do max. limitu pro C kredity) na
letní semestr v rámci kapacity předmětu.
Upřesňující zápis lze provést pouze elektronicky prostřednictvím webového prohlížeče portal.zcu.cz
v záložkách „Studium“ a „Moje studium“ – „Grafický předzápis“. Přihlášení studenta do systému je
možné i opakovaně. Zapisuje se předmět včetně rozvrhové akce. Bez zápisu rozvrhové akce se předmět
do studijního plánu studenta nezapíše.
V případě zápisu předmětu A, B nebo C na LS, je student povinen vytisknout zápisový list B,
zkontrolovat zápis předmětu, podepsat zápisový list a poté ho odeslat elektronicky na Studijní
oddělení Fakulty.
Pro upřesňující zápis je uživatelským jménem pro přihlášení studentovo uživatelské jméno používané
v systému ORION a příslušné heslo.
Kapacity jednotlivých předmětů nastavuje na základě požadavku garantů předmětů příslušná katedra
nebo fakultní rozvrhář.
Po skončení týdne upřesňujících zápisů nebudou již žádné změny v zápisech na letní semestr
umožněny.
Upozornění:
1. Prospěchové stipendium může být přiznáno tomu studentovi bakalářského nebo magisterského
studijního programu, který v uplynulém akademickém roce získal alespoň 60 kreditů (do tohoto počtu
se nezapočítávají získané kredity za předměty, které byly uznány z předchozího studia), nepřekročil
standardní dobu studia danou studijním programem a dosáhl váženého studijního průměru, jehož výše
bude upřesněna pokynem děkana po skončení akademického roku 2021/2022.
2. Student si může v jednom akademickém roce zapsat v rámci studia předměty v rozsahu nejvýše 75
kreditů.
3. Minimální počet splněných kreditů v prvním roce studia za akademický rok je 40. Minimální počet
splněných kreditů za 4 po sobě jdoucí úplné semestry je 80. Do tohoto počtu se nezapočítávají kredity
za předměty uznané za předchozí studium.
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