INFORMACE ZÁPISU PŘEDMĚTŮ NA ZIMNÍ SEMESTR 2022/2023
PRO STUDENTY 2. A 3. ROČNÍKŮ FZV UP
❑

Informace o termínech zápisu předmětů

Předměty zařazené do studijních plánů 2. a 3. ročníků studijních oborů FZV
Od 5. září 2022 (od 09:00 hod.) bude probíhat elektronický zápis předmětů zimního semestru* akademického roku
2022/2023. Studenti si zapisují předměty, které chtějí absolvovat v daném akademickém roce. Předměty opakovaně
zapisované, u kterých má student uznanou výuku z předchozího akademického roku, student nahlásí studijní
referentce, která provede zápis do evidenční karty studenta „bez výuky“ tak, aby bylo studentovi umožněno přihlásit
se na zkouškový termín a zároveň neblokoval místo ve výuce.

Předměty zařazené do studijních plánů 1. ročníků studijních oborů FZV
Zápis na předměty zařazené ve studijních plánech do prvního ročníku studia bude umožněn od 5. září 2022 (od 11:00
hod.)
Elektronický zápis předmětů bude ukončen dne 12. září 2022 ve 24:00 hod. Po tomto termínu je možné činit změny
v rozvrhu jen výjimečně, a to prostřednictvím příslušné referentky studijního oddělení.
Pro zápis předmětů letního semestru bude zápis předmětů otevřen od 31. ledna 2023 do 9. února 2023.
*Upozornění pro studenty kombinovaných forem studia:
V případě kombinovaných forem studia, kde může docházet k tomu, že časový harmonogram výuky z organizačních
důvodů neodpovídá období semestrů, studenti zapisují v rámci zápisu předmětů zimního semestru všechny
předměty, které se jim k zápisu u daného ročníku studia nabízí, tj. i předměty, které jsou ve studijním plánu zařazeny
do letního semestru.

❑

Pokyny pro předzápis
Než přistoupíte k zápisu předmětů, vyhledejte si příslušný ročníkový rozvrh na webu FZV:

https://www.fzv.upol.cz/studenti/studium/bakalarske-a-magisterske-studium/
K zápisu předmětů použijte adresu http://stag.upol.cz
•

zvolte odkaz Přihlásit se

•

zadejte Uživatelské jméno

•

zadejte Heslo

•

zvolte záložku „Moje Studium“

•

zvolte záložku Předzápis (nikoliv Kroužkový předzápis)

•

vyberte blok předmětů (např. Povinné předměty, Povinně volitelné předměty či Volitelné předměty)

•

vyhledejte předměty daného ročníku

•

kliknutím na rozvrhovou zkratku předmětu se zobrazí rozvrh předmětu

•

zvolte neobsazenou rozvrhovou akci zakliknutím políčka vpravo (je-li výuka rozdělena na skupiny, volte
skupinu s ohledem na příslušný ročníkový rozvrh na webu FZV tak, aby nedocházelo k termínovým kolizím)

•

uložte tlačítkem Uložit změny

Studenti FZV UP si mohou zapisovat volitelné předměty doporučeného a nižšího ročníku kteréhokoliv studijního
oboru FZV při zachování podmínky tzv. prerekvizit, a také volitelné předměty z celouniverzitní nabídky, v povoleném
rozsahu. V takovém případě student daný předmět vyhledá podle rozvrhové zkratky v rámci volby Předzápis a
Vyhledej předmět.

S případnými problémy se zápisem předmětů se obracejte na studijní oddělení FZV.
Vždy prosím uvádějte studovaný program, ročník a rozvrhovou zkratku předmětu.

