JUDr. Vilém Knoll, Ph.D.
proděkan pro vědu a výzkum
V Plzni dne 25. května 2021
DFPR – 74/2021

Informace k předběžnému zápisu pro doktorské studium do
akademického roku 2021/2022
Každý student i osoba s přerušeným studiem, která bude pokračovat ve studiu
v akademickém roce 2021/2022 je povinen/na se zúčastnit předběžného zápisu (dále jen
„předzápis“) a provést registraci předmětů do 31. 8. 2021 do 24.00 hodin.
Předzápis lze provést pouze elektronicky prostřednictvím webového prohlížeče
portal.zcu.cz v záložkách „Studium“ a „Moje studium“. Přihlášení studenta do systému
předzápisu a provádění úprav je možné i opakovaně.
Pro předzápis je uživatelským jménem pro přihlášení studentovo uživatelské jméno
používané v systému ORION a příslušné heslo.
Při předběžném zápisu se studenti registrují na konkrétní rozvrhové akce a vytváří si svůj
závazný osobní studijní plán pro následující akademický rok. Student si sám koriguje
svoji zátěž a sestavuje si svůj rozvrh.
Studenti doktorského studia sestavují svůj individuální studijní plán se souhlasem svého
školitele, který studenta vede odborně a organizačně dle čl. 72 a 76 Studijního a zkušebního
řádu ZČU.
Organizace předběžného zápisu je upravena pokynem prorektora č. 6P/2021. Bližší
informace čl. 19 Studijního a zkušebního řádu ZČU (dále jen „SZŘ“).
V prostorách ZČU lze předzápis provést i v počítačových učebnách uvedených na adrese
http://support.zcu.cz/index.php/Počítačové -učebny-CIV.
Zapsání studenta formou předběžného zápisu na rozvrhovou akci je pro studenta i
garantující katedru závazné.
Dle pokynu kvestora č. 1K/2021 probíhá ve dnech 17. 8. – 22. 8. 2021 celková odstávka
počítačové sítě, v tuto dobu nemusí být předzápis a další služby IS/STAG dostupné. Aktuální
informace o omezení přístupu webovým prohlížečem jsou na adrese: http://predzapis.zcu.cz .

Fakulta právnická
Sady Pětatřicátníků 14, 306 14 Plzeň

IČO: 49777513
DIČ: CZ 49777513

Telefon: +420377637685
E-mail: mrazovaf@fpr.zcu.cz

Pravidla pro zápis předmětů (čl. 18 SZŘ):
1) Na jeden akademický rok si lze zapsat předměty, které v součtu čítají maximálně 75
kreditů. Doporučuje se zapsat si předměty o celkové hodnotě 60 kreditů.
2) Nelze si zapsat předmět, který byl již jednou zapsán a řádně ukončen.
3) Za první rok studia musí student získat aspoň 40 kreditů.
4) Nesplní-li student podmínky pro získání kreditů za předmět, lze tento předmět zapsat
nejvýše ještě jednou (tzv. opakovaný zápis předmětu čl. 24 SZŘ).
5) Student si volí předměty tak, aby při ukončení svého studia dosáhl v doktorském
studijním programu nejméně 240 kreditů.
Student si zapisuje povinné předměty (A), povinně volitelné předměty (B) a případně
volitelné předměty (C).
7. 6. od 9.00 hod. do 8. 6. mohou studenti FPR využít možnosti výběru předmětů a
rozvrhových akcí pro budoucí předzápis, tzv. předzápis předzápisu (pouze v menu
„Grafický předzápis“).
Předzápis probíhá od 11. 6. 2021 od 9.00 hod. do 3. 7. 2021 a od 23. 8. 2021 do 31. 8. 2021
do 24.00 hod.
Změny v předběžném zápisu je možné provádět libovolně do jeho ukončení do 31. 8.
2021 do 24.00 hod.
Studenti nastupující v akademickém roce 2021/2022 do prvního roku svého studia
neprovádějí předběžný zápis povinných předmětů. Předměty povinně volitelné si volí
elektronicky po přijetí ke studiu. Oddělení pro vědu a výzkum jim zapíše povinné a povinně
volitelné předměty prvního roku standardního (doporučeného) studijního plánu.

Podmínky pro absolvování studia - shrnutí:
Získání minimálně 240 kreditů, které jsou získány:
1) za povinné předměty – A
2) za blok povinně volitelných předmětů – B (povinnost minimálně získat alespoň 15
kreditů za blok Občanské právo ve světovém jazyce; 5 kreditů za blok Odborná
činnost – stáž; 20 kreditů za blok Odborná činnost – články; 5 kreditů za blok Odborná
činnost – pedagogická a 20 kreditů za blok Odborná činnost - příspěvky).
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