Postup do dalšího úseku studia

Pokud studujete a chcete ve studiu pokračovat i nadále, musíte na konci každého úseku studia (tj. ročníku) splnit několik
podmínek, jejichž nedodržení může být důvodem k ukončení studia ze strany fakulty. Jedná se o tyto podmínky:
Získání minimálního počtu kreditů pro postup do dalšího ročníku
Splnění povinných zkoušek
Zápis do dalšího úseku studia v SIS
Dodržení lhůty pro maximální dobu studia

Získání počtu kreditů pro postup do dalšího ročníku
Bc. studium

1. ročník

2. ročník

3. ročník

4.-6. ročník

Standardní počet kreditů

60

120

180

180

Minimální počet kreditů

50

100

150

160

NMgr. studium

1. ročník

2. ročník

3.-5. ročník

Standardní počet kreditů

60

120

120

Minimální počet kreditů

50

100

100

Základem úspěchu pro splnění tohoto požadavku je to, že si při zápisu předmětů nejprve zapíšete dostatečný počet
kreditů a co nejvíce předmětů pak pochopitelně do konce zkouškového splníte. Důrazně doporučujeme zapsat si zvláště
v počátku studia předmětů spíše více a nechat si nějakou kreditovou rezervu pro případ, že by se vám nepovedlo
splnit některou z povinných zkoušek. Pojistíte si tak postup do dalšího úseku studia a ještě vám zbyde nějaký pokus
na povinné předměty. Rozhodně není dobrá strategie zapsat si pouze minimální počet kreditů, nebo o dva více. Když
se vám pak něco nepovede, ve studiu skončíte.

Splnění povinných zkoušek
•

•
•

Dle Pravidel pro organizaci studia FHS musí student splnit zapsanou povinnou zkoušku nejpozději do konce
následujícího úseku studia, tj. ročníku. Pokud tedy budete mít zapsanou povinnou zkoušku v 1. ročníku, máte na
její plnění čas do konce 2. ročníku studia. Povinné zkoušky jsou studentům registrovány Sekretariátem programu
SHV , nebo na magisterské katedře na začátku období pro registraci kurzů na základě doporučeného průběhu studia.
Připomínáme, že na plnění každé studijní povinnosti máte nanejvýš dva opravné termíny.
Státní zkoušky a obhajoba bakalářské / diplomové práce jsou všem studentům zaregistrovány na začátku studia. Na
jejich splnění však máte čas až do konce maximální doby studia.

Zápis do dalšího úseku studia v SIS
•
•

•

To, že ve studiu chcete pokračovat i v nadcházejícím úseku studia, dáváte fakultě najevo tím, že se sami zapíšete
do dalšího úseku studia v SIS . Od akademického roku 2017/2018 je úsekem studia ročník, a zapisujete se tak
jednou za rok po skočení výuky v letním semestru.
Po přihlášení v ikonce Výsledky zkoušek – prohlížení si rozkliknete záložku Kontroly, kde spustíte kontrolu pro
postup do dalšího úseku studia a po jejím provedení pak zakliknete "Zapsat do dalšího úseku studia“. V případě,
že se do stanoveného termínu nezapíšete, bude to chápáno tak, že již o studium nemáte zájem a bude s vámi
zahájeno řízení o ukončení studia .
Do dalšího úseku studia se nezapisujete, pokud studium přerušujete , nebo jej plánujete absolvovat .

Dodržení lhůty pro maximální dobu studia
•

•

Konečnou lhůtou každého studia je tzv. maximální doba studia. Maximální délka bakalářského studia je 6 let (3+3
roky), navazujícího magisterského studia 5 let (2+3 roky) a doktorského studia 8 let (3+5 let, resp. 4+4 roky - viz
čl. 9, odst. 1 SZŘ UK). Maximální doba studia se počítá od prvního dne akademického roku, do něhož se student
zapsal. Do maximální délky studia se započítává samotné studium, výjezdy do zahraničí i přerušení studia .
Maximální doba studia se prodlužuje pouze ve výjimečných odůvodněných případech, například o dobu registrace
uznané doby rodičovství nebo o dobu přerušení ze závažných zdravotních důvodů nebo z důvodu rodičovství .
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•

Pokud by konec takto stanovené maximální doby studia připadl na období mezi 1. červnem a 29. zářím běžného
kalendářního roku, prodlužuje se maximální doba studia tak, aby její konec připadl na 30. září téhož kalendářního
roku. Překročení této lhůty je důvodem k zahájení řízení o ukončení studia.
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