Úvodní slovo
Milé studentky, milí studenti, nejprve nám dovolte, abychom vám pogratulovali k
přijetí na naši Pedagogickou fakultu Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích a k
tomu, že jste se stali jejími studenty. Protože se organizace studia na vysoké škole
poměrně výrazně liší od toho, na co jste byli zvyklí na střední škole, připravili jsme
pro vás tohoto průvodce, který vám pomůže se ve studiu na vysoké škole
zorientovat.
Vaše proděkanka pro studium

1.

ČÁST

PRŮVODCE STUDIEM PRO PRVÁKA
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích nabízí studium na osmi fakultách.
V čele univerzity stojí rektor, fakultu řídí děkan a s ním spolupracují proděkani.
Ty budeš asi nejvíce navštěvovat proděkana
pro studium, pomůže ti řešit studijní
záležitosti, spolu s tvou studijní referentkou.
Jednotlivé fakulty se skládají z příslušných kateder.

Základní údaje o katedrách na Pedagogické fakultě
Pedagogická fakulta sídlí ve čtyřech budovách –
v Jeronýmově ulici č. p. 10 (v rozvrhu je učebna v této budově označena
počátečním písmenem J, např. J327),

v Dukelské ulici č. p. 9, (v rozvrhu je učebna v této budově
označena počátečním písmenem D, např. D220)

U tří Lvů 1/A (v rozvrhu je učebna v této budově označena počátečním
písmenem T, např. TL303),

a Na Sádkách 2/1 (v rozvrhu je učebna v této budově označena
např. PTH1, KTV1 apod.).

V těchto uvedených budovách najdeš jednotlivé katedry. Bude užitečné se předem
podívat, kde která katedra sídlí, až je budeš hledat třeba v souvislosti s rozvrhem. Pokud
studuješ studijní obor, na jehož realizaci se podílí jiná fakulta (například chemie –
Zemědělská fakulta, historie – Filosofická fakulta apod.), pak budou studijní předměty
rozvrhovány na těchto fakultách:
https://www.jcu.cz/o-univerzite/zazemi-a-sluzby/kampus/mapa_kampusu.jpg.

KATEDRA ANGLISTIKY sídlí v ulici U Tří lvů 1A, sekretářka je pí. Pečlová, můžeš ji kontaktovat
na: tel: 387 773 222, peclova@pf.jcu.cz
KATEDRA BIOLOGIE sídlí v ulici Jeronýmova 10, sekretářka je Bc. Jurásková, můžeš ji
kontaktovat na: tel: 387 773 010, amadeus@pf.jcu.cz
KATEDRA APLIKOVANÉ FYZIKY A TECHNIKY sídlí v ulici Jeronýmova 10, sekretářka je pí.
Černá, DiS., můžeš ji kontaktovat na tel: 387 773 055, cerna@pf.jcu.cz
KATEDRA GEOGRAFIE sídlí v ulici Jeronýmova 10, sekretářka je pí. Malíková, kontaktovat ji
můžeš na: tel: 387 773 060, hmalikova@pf.jcu.cz
KATEDRA GERMANISTIKY sídlí v ulici Dukelská 9, sekretářka je pí. Pečlová, kontaktovat ji
můžeš na: tel: 387 773 222, 387 773 223, peclova@pf.jcu.cz

KATEDRA HUDEBNÍ VÝCHOVY sídlí v ulici U Tří lvů 1/A, tato katedra sekretářku nemá,
v případě potřeby můžeš kontaktovat vedoucího katedry, kterým je doc. František Hudeček,
CSc. tel: 387 773 150, hudecek@pf.jcu.cz
KATEDRA INFORMATIKY sídlí v ulici Jeronýmova 10, sekretářka je pí. Baumruková,
kontaktovat ji můžeš na: tel: 387 773 074, informatika@pf.jcu.cz
KATEDRA MATEMATIKY sídlí v ulici Jeronýmova 10, tato katedra nemá sekretářku, v případě
potřeby můžeš kontaktovat tajemnici katedry: tel: 387 773 084.
KATEDRA PEDAGOGIKY A PSYCHOLOGIE sídlí v ulici Dukelská 9, tel: 387 773 233, 387
773 242
Tato katedra se člení na oddělení:
Oddělení pedagogiky: sekretářka je pí. Fráňová, kontaktovat ji můžeš na: tel: 387 773
214, hfranova@pf.jcu.cz
Oddělení primární a předškolní pedagogiky: sekretářka je pí. Michalová, kontaktovat ji
můžeš na: tel: 387 773 233, evamich@pf.jcu.cz
Oddělení psychologie: sekretářka je pí. Michalová, kontaktovat ji můžeš na: tel: 387 773 233,
evamich@pf.jcu.cz

KATEDRA SLOVANSKÝCH JAZYKŮ A LITERATUR Dukelská 9, telefon: 387 773 208, U Tří lvů
1/A, telefon: 387 773 151
Tato katedra se člení na oddělení:
Oddělení českého jazyka a literatury: sídlí v ulici Dukelská 9, toto oddělení nemá sekretářku,
v případě potřeby můžeš kontaktovat tajemnici PhDr. Ivanu Šimkovou, Ph.D., kontaktovat ji
můžeš na: telefon: 387 773 208, isimkova@pf.jcu.cz
Oddělení ruského jazyka a literatury: sídlí v ulici U Tří lvů 1/A, toto oddělení nemá
sekretářku, v případě potřeby můžeš kontaktovat vedoucí oddělení, kterou je doc. PaedDr.
Matyušová, Ph.D. na: telefon: 387 773 151
KATEDRA SPOLEČENSKÝCH VĚD sídlí v ulici U Tří lvů 1/A, sekretářka je pí. Trnková,
kontaktovat ji můžeš na: tel: 387 773 378, ksv@pf.jcu.cz
KATEDRA TĚLESNÉ VÝCHOVY A SPORTU sídlí Na Sádkách 2/1, sekretářka je pí. Pohanková,
kontaktovat ji můžeš na: tel: 387 773 170, vpohankova@pf.jcu.cz
KATEDRA VÝCHOVY KE ZDRAVÍ sídlí v ulici Dukelská 9, sekretářka je pí. Chlaňová,
kontaktovat ji můžeš na: tel: 387 773 159, chlanova@pf.jcu.cz

KATEDRA VÝTVARNÉ VÝCHOVY sídlí v ulici Dukelská 9, sekretářka je Ing. Slípková,
kontaktovat ji můžeš na: 387 773 240, slipkova@pf.jcu.cz
KATEDRA ATELIER ARTETERAPIE sídlí v ulici U Tří lvů 1/A, sekretářka je pí. Michalová,
kontaktovat ji můžeš na: tel: 387 773 233, evamich@pf.jcu.cz

STUDIJNÍ ODDĚLENÍ
Dále je pro tebe důležité studijní oddělení. Tam budeš často vyřizovat své studijní
záležitosti se svou referentkou (její jméno se dozvíš při zápisu do prvního ročníku),
s vedoucí studijního oddělení nebo se studijním proděkanem. Pokud potřebuješ poradit,
neváhej a obrať se na ně, raději dříve, ať se tvé problémy nestanou neřešitelné!

Studijní oddělení sídlí v ulici Jeronýmova 10, 371 15 České Budějovice, 387 773 040-3, 389
033 040-3, e-mail: studijni@pf.jcu.cz

STUDIJNÍ PLÁN
Hlavní rozdíl mezi studiem na střední škole a studiem na vysoké škole spočívá
v tom, že z nabídky jednotlivých předmětů a kurzů si sestavuješ vlastní
studijní plán, který se může od toho doporučeného i lišit. Studijní povinnosti
pro daný akademický rok si zapisuješ do indexu a do informačního systému
STAG.
Při sestavování svého studijního plánu nezapomeň, že konat zkoušky
a získávat zápočty v daném akademickém roce máš právo pouze z takových
studijních povinností (předmětů, seminářů, kurzů), které máš v tomto roce
zapsány v indexu a v informačním systému STAG. Hlídat si musíš předepsaný
minimální počet kreditů (o kreditech se dozvíš v dalším textu průvodce), které
musíš získat a vážený studijní průměr.

Pozor! Platí, že pokud se ti nepodaří nějaký předmět studijního plánu splnit
v daném akademickém roce, můžeš si ho zapsat znovu, ale už jen jednou!

Základní orientace ve Studijním a zkušebním řádu
Ze „Studijního a zkušebního řádu Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích“ jsme pro
tebe vybrali tyto důležité informace:

Studijní programy a předměty

Studijní a zkušební řád Jihočeské univerzity, článek 3, odst. 2, 3
Studijní programy a jejich studijní plány jsou tvořeny studijními předměty a dalšími
povinnostmi studenta. Předměty mohou mít statut předmětů

A. povinných – jejich absolvování je podmínkou absolvování daného studijního
programu nebo studijního oboru,
B. povinně volitelných – student musí získat stanovený počet kreditů z jednotlivých
daných skupin povinně volitelných předmětů,
C. výběrových – ostatní předměty uvedené ve studijním programu, případně
v ostatních studijních programech na JU, případně i na jiných Vysokých školách
(VŠ) v ČR.
Informační systém STAG budeš celé tvé
studium používat k plánování rozvrhových
akcí, ke kontrole svých studijních výsledků,
k zápisu do dalších ročníků apod.

Povinné předměty jsou v IS STAG označeny
písmenem A, povinně volitelné písmenem B a
výběrové najdeš označeny písmenem C. Každý
předmět má přidělený originální kód (např. KMA/VSM), který předmět
jednoznačně identifikuje. Tento kód spolu s názvem předmětu vždy zapisuj
do indexu.

Všechny povinné předměty musíš bezpodmínečně splnit! Je to jedna z podmínek
absolvování daného studijního programu a jeho daného studijního oboru.
Dále musíš jako student získat stanovený počet kreditů z jednotlivých daných skupin povinně
volitelných předmětů.
Výběrové předměty jsou takové, které si vybíráš podle svého zájmu. Na některých katedrách
musíš splnit určitý počet kreditů z výběrových předmětů. Můžeš si například zacvičit zumbu,
jet na lyžařský kurz, učit se cizí jazyky, počítat zajímavé příklady, účastnit se terénních
cvičení, jet na exkurzi do Parlamentu ČR apod.
Pro každý předmět najdeš na internetových stránkách příslušné katedry tak zvaný sylabus,
kde zjistíš obsah předmětu, doporučenou literaturu, prerekvizity (podmiňující předměty –
předměty, které musíš splnit předtím, než si zapíšeš daný předmět), formu zkoušky nebo
třeba hodnocení a podmínky pro získání zápočtu. Jak se přihlásit do IS STAG, se dozvíš
na adrese https://wstag.jcu.cz/portal.

Měl/a bys vědět, že celková maximální doba studia v bakalářském
nebo magisterském studijním programu není neomezená!

Studijní a zkušební řád Jihočeské univerzity, článek 4 říká, jak dlouho můžeš studovat.
Celková maximální doba studia v bakalářském nebo navazujícím magisterském programu je
o 2 roky delší, než doba standardní. Celková doba studia v magisterském studijním programu,
který nenavazuje na bakalářský program, je o 3 roky delší než doba standardní. Děkan může
v odůvodněném případě povolit překročení těchto maximálních dob. Doba přerušení studia se
do celkové doby studia nezapočítává.
Nezapomínej, že na studium nemáš
neomezeně času!
Můžeš požádat o přerušení studia!
Můžeš, v souvislosti s mateřstvím požádat
o tzv. Uznanou Dobu Rodičovství (UDR)!
Nezapomeň, že v souvislosti s delším
a dalším studiem budeš platit poplatek
za studium!
Akademický rok začíná 1. září daného kalendářního roku a končí 31. srpna roku
následujícího. Dělí se na zimní a letní semestr a období prázdnin. Dále se člení na výuková
období a zkoušková období. Po dobu prázdnin můžeš konat povinná soustředění, odborné
praxe i jiné formy výuky, případně i zkoušky (na podrobnosti se podívej do Studijního
a zkušebního řád Jihočeské univerzity, článku 5 nebo do tzv. „Chytré knížky“ což je
Harmonogram akademického roku tištěné v tištěné nebo elektronické podobě)

Každý předmět je ohodnocen určitým počtem kreditů. Dobře si hlídej, abys za průměrný
semestr standardní doby získal/a v součtu 20 kreditů. Tyto kredity získáváš po absolvování
předmětu (u předmětů zakončených zápočtem po získání zápočtu, u předmětů zakončených
zkouškou po složení této zkoušky
Toto neplatí například pro neoborovou
s klasifikací alespoň dobře). Za daný
tělesnou výchovu. Studenti – „netělocvikáři“
předmět můžeš získat v průběhu studia kredity
si mohou různé předměty, nabízené
pouze jednou.
katedrou tělesné výchovy a sportu,
Na začátek bychom si měli ujasnit, kdy je udělen
zapisovat i opakovaně (jako C), po splnění
zápočet. Je to tehdy, pokud splníš požadavky, které na
stanovených podmínek získají odpovídající
tebe jako studenta klade vyučující příslušného
počet kreditů.
předmětu. Studentovi, kterému nebyl udělen zápočet ve stanoveném termínu, může (pozor,
nemusí) vyučující v odůvodněných případech povolit splnění podmínek k získání zápočtu
v určeném náhradním termínu. Zápočty lze skládat i v období prázdnin. Student, který
zápočet z předmětu nezískal, nemůže konat z tohoto předmětu zkoušku.
Další pro tebe možná neznámý termín představuje „kolokvium“. To znamená, že předmět je
ukončen rozpravou o problematice daného předmětu, případně vypracováním písemné
práce zabývající se dílčí tematikou předmětu a hodnocené ústně následným pohovorem.
Student má právo jeden řádný a dva opravné termíny v rámci termínů vypsaných
zkoušejícím.
Třetím důležitým pojmem je „zkouška“. Zkoušky a opravné zkoušky konají studenti zpravidla
u učitelů, kteří předmět přednášeli. Ve výjimečných případech i u jiných učitelů určených
vedoucím příslušné katedry. Zkoušení probíhá ve zkouškovém období nebo po dohodě se
zkoušejícím i o prázdninách nebo v průběhu semestru. U každého předmětu máš nárok
na jeden řádný a na dva opravné termíny.
Ovšem na druhý opravný termín máš
nárok pouze v rámci vypsaných termínů.
Jednoduše řečeno, pokud se na první svůj
termín přihlásíš na ten z vypsaných termínů, který
je vypsán jako poslední opravný, druhý opravný
pokus (třetí v pořadí všech pokusů) již nemůžeš
stihnout ani požadovat.

DĚKANSKÝ TERMÍN JE MÝTUS!
Někteří studenti se podle jakýchsi
záhadných rad dožadují děkanského
termínu (čtvrtého termínu zkoušky).
Takový termín neexistuje!!! Zákon ani
Studijní a zkušební řád tento pojem nezná,
není proto možné se jej dožadovat! Děkan
fakulty se musí držet platné legislativy.

Na zkoušku se přihlašuješ prostřednictvím IS STAG.
Pokud se však ze zkoušky včas odhlásíš, je to stejné, jako kdybys nebyl ke zkoušce přihlášen.
Pokud se na zkoušku nedostavíš bez řádné omluvy nebo porušíš pravidla zkoušky, jsi
klasifikován známkou nevyhověl. Můžeš se z vážných důvodů (zpravidla zdravotních) omluvit

i dodatečně, nejpozději do pátého dne od určeného termínu pro konání zkoušky.
O důvodnosti tvé omluvy rozhodne zkoušející. Nemůžeš se ale omlouvat zpětně, že ti
u zkoušky nebylo dobře. Podle Studijního a zkušebního řádu platí, že jakmile zkouška začne,
musí se řádně dokončit. Odstoupí-li student od zkoušky po jejím začátku, je klasifikován
známkou „nevyhověl/a“.
Během svého studia bys měl/a dbát také na své známky. Vážený studijní průměr se
zpracovává pro každého studenta za každý akademický rok, popřípadě za semestr
a za celkové studium před vykonáním státní zkoušky. Vypočte se jako podíl součtu
výsledných známek násobených kreditním ohodnocením příslušných předmětů a celkového
součtu dosažitelných kreditů ze zapsaných předmětů zakončovaných zkouškou za hodnocené
období. U předmětů, které měl student zapsané a neukončil je alespoň hodnocením dobře,
se do hodnoty váženého studijního průměru započítává hodnocení – nevyhověl (známka 4).
Hodnota váženého studijního průměru, který získáš je rozhodující při rozhodování o přiznání
prospěchového nebo prémiového stipendia.

ŠKOLNÍ DEN STUDENTA
A jak vlastně vypadá školní den? Navštěvuješ přednášky, semináře, cvičení nebo můžeš
využít konzultační hodiny vyučujících. Určitě se setkáš také se samostatným studiem
a samostatnou tvůrčí prací. Ovšem, abys mohl výuku studijních předmětů navštěvovat, musíš
si je nejdříve zapsat v IS STAG. Řada předmětů je v tomto systému uvedena bez jakýchkoliv
povinných návazností na ostatní předměty nebo jiných omezení – takové předměty si může
zapsat kterýkoliv student. Jiné předměty jsou podmíněny tzv. prerekvizitami (podmiňujícími
předměty). Takové předměty si můžeš zapsat nejdříve v akademickém roce nebo semestru,
v němž si splnil podmiňující předmět.
Při předběžném zápisu si student zapisuje předměty ve stanovené struktuře podle studijního
programu tak, aby mohl absolvováním zapsaných předmětů získat minimálně 20 kreditů
za každý semestr. V jednom akademickém roce si můžeš zapsat v rámci studia předměty
v rozsahu nejvýše 90 kreditů.
Kreditní body nebo také kredity vyjadřují
časovou a obsahovou náročnost studia
jednotlivých předmětů. Studijní a
zkušební řád JU stanovuje minimální
počty kreditů, které musíš získat během
studia. HLÍDEJ SI POČET KREDITŮ!

Nezapomeň, že podle Studijního a zkušebního řádu Jihočeské univerzity,
článku 21, odst. 1a) musíš do konce zkouškového období za první semestr
získat alespoň 20 kreditů ze svého studijního plánu prvního semestru
a za první dva semestry musíš získat alespoň 40 kreditů. Referentka
na studijním oddělení bude výsledky tvého studia kontrolovat, a pokud
nesplníš své povinnosti, podá zprávu děkanovi, který rozhodne o ukončení
tvého studia.
V dalších ročnících bude studijní oddělení kontrolovat, zda jsi získal/a
v kterýchkoliv po sobě jdoucích čtyřech semestrech alespoň 80 kreditů
(Studijní a zkušební řád, článek 27, odst. 1c). Čtyři semestry se považují
za po sobě jdoucí i v případě, že mezi nimi přerušíš studium.
Pokud bys chtěl studium z nějakého důvodu přerušit, můžeš to s výjimkou prvního semestru
udělat bez udání důvodu na základě písemného oznámení doručeného na studijní oddělení
fakulty, a to nejpozději před začátkem výuky v příslušném semestru. V oznámení uvedeš
dobu, na kterou své studium přerušuješ. Možné je to ovšem jen na celé semestry, a to
celkem nejvýše na čtyři semestry za celé studium.

Pro to, aby student mohl řádně ukončit studium, musí získat určitý minimální počet
kreditních bodů (KB), který je součtem kreditních bodů udělených za splnění předepsaných
kontrol studia za povinné, povinně volitelné a výběrové kurzy a za kvalifikační práci apod.
Minimální počet kreditů je závislý na typu studijního programu, ve kterém studuješ:
v bakalářském studijním programu činí 180 KB,
v navazujícím magisterském studijním programu činí 120 KB,
v magisterském studijním programu (nenavazujícím) činí 300 KB,
v doktorském studijním programu činí 180 KB.

INFORMAČNÍ SYSTÉM STAG

V IS STAG najdeš studijní programy, předměty, rozvrhy, zkouškové termíny, hodnocení
a další klíčové informace pro studium. Návod, jak se přihlásíš, nalezneš na úvodní straně
webovek www.wstag.jcu.cz
Po přihlášení si pro začátek vystačíš s těmito odkazy:

MOJE STUDIUM
Po kliknutí na „Moje studium“ se ti zobrazí množství záložek, začneme se záložkou „Moje
údaje“. Zde si zkontroluj své údaje, zadej e-mailovou adresu, kterou musíš používat
(univerzita i učitelé ti mohou rozesílat hromadné e-maily s informacemi).
Zde si také můžeš podat žádost
o ubytovací stipendium (pokud studuješ
prezenčně a tvé trvalé bydliště je mimo
okres ČB). Pro zasílání stipendií je dobré uvést
zde číslo bankovního účtu, kam bude částka
doručena.

Podle opatření děkana č. 4/2015 je všem
studentům PF JU automaticky vytvořena emailová adresa ve formátu
username@pf.jcu.cz. Na stránkách
http://www.pf.jcu.cz/it_services najdeš
podrobnosti. Všichni studenti a zaměstnanci
jsou povinni používat ke komunikaci v rámci
fakulty pouze fakultní e-mailové adresy!

Zápis
Abys mohl začít studovat podle osobního studijního plánu, musíš si takový plán vytvořit
v systému STAG při předzápisu. Nezapomínej, že doporučený studijní plán (v „chytré knížce“)
nabízí optimální variantu studijního plánu!

„Předzápis“
je druhá důležitá záložka v systému STAG! Zde si zapisuješ předměty svého studijního plánu:
 Povinné „A“ předměty (sleduj pro jaký ročník a semestr je předmět určen,
př.: 1ZS; sleduj také zkratky „Př“ – přednáška a „Se“ – seminář, pokud ti
STAG tuto volbu nabízí, je potřeba mít k danému předmětu zapsané oboje)
 Povinně volitelné „B“ předměty (často je na tobě, kdy si který „B“ předmět
splníš, vhodně si je však rozplánuj do průběhu studia, aby se ti v posledním
roce/ semestru nenahromadily)
 Výběrové „C“ předměty

Vyber podle svého studijního oboru například předměty Společného základu, v následujícím
okně se ti volbou tohoto filtru zobrazí například toto:

Sleduj červeně svítící číslovku u každého studijního bloku, tolik ti ještě zbývá splnit kreditů
z daného bloku do konce studia! V posledním semestru studia by ti měly všude svítit „zelené
nuly“.

POZOR! Pamatuj na to, že v 1. semestru musíš
získat min. 20 kreditů ze svého studijního plánu,
jinak budeš ze studia vyloučen. Minimální počet
kreditů, které musíš získat za celý akademický rok,
je v prvním roce studia 40, maximální možný
získaný počet kreditů je 90.

TIPY PRO TEBE! Nejprve zapisuj „B“
předměty nebo semináře „A“ předmětů –
kapacita je často omezená a než se tvůj
počítač rozhodne spolupracovat, mohou
být obsazené nebo si už nebudeš moci
vybrat den a čas vhodný pro tebe (př.: u
přednášek „A“ předmětů na tebe vždy
místo vyjde).

Pokud máš zájem o zápis předmětu na jiné fakultě, klikni na „Prohlížení IS/STAG“ >>
„Vyhledat předmět“.
Pokud ses nevešel do kapacity předmětu, sleduj, zda se místo neuvolní po dobu zápisu, poté
zkus oslovit garantující katedru, zda by nebylo možné kapacitu studijního předmětu navýšit.
Pokud jsi v 1. týdnu výuky zjistil, že ti nějaký „B“ či „C“ předmět nevyhovuje, můžeš si ho
na studijním oddělení odepsat, ostatní mohou dodatečné uvolnění kapacity uvítat. Naopak si
můžeš ve výjimečném případě předmět dozapsat, avšak také pouze v prvním týdnu
semestru.

Podrobnější informace o průběhu předzápisu a zápisu, harmonogramu akademického roku či
kreditním systému nalezneš v „Chytré knížce“ PF JU. O možnostech, kdy můžeš provést
změny studijního plánu, kdy předměty mohou být zrušeny ze strany fakulty apod., se přesně
dozvíš ve Studijním a zkušebním řádu Jihočeské univerzity.
A nakonec ještě informace o přihlašování ke státní závěrečné zkoušce. Co se týče
státnicových zápisů, je jedno, kolikrát máš státnice zapsané ve STAGu, zavazující je
přihláška na stránkách fakulty, proto pokud chceš „státnicovat“ v daném akademickém
roce, sleduj hlavní stránku www.pf.jcu.cz a zde vypsané přihlášky.
Záložka „Hodnocení výuky“:
Studentské hodnocení výuky je nyní již povinná věc, bez které nebudeš zapsán do dalšího
semestru či ročníku studia. Hodnocení je anonymní a je to super cesta, jak dát učitelům,
katedře, fakultě zpětnou vazbu. Do systému se přihlašuješ pod stejnými údaji jako při
přihlašování do STAGu, ale nemusíš se obávat, že tvé hodnocení není anonymní!
Na univerzitě je pouze jeden administrátor, který (na teoretické rovině) má přístup k těmto
důvěrným informacím a je samozřejmě vázán mlčenlivostí. Všichni ostatní uživatelé mají
k dispozici data v anonymní podobě.
Při přihlášení do Hodnocení se ti nabízí i možnost, že nechceš uvést své hodnocení. I v tomto
případě se pak bere tvé hodnocení jako vyplněné.
Záložka „Zápis na termíny“:
Zde si zapisuješ termíny zkoušek či zápočtů. Po neúspěšném pokusu zkoušky se zapiš na další
pokus. Pokud se ti nepovede „A“ předmět splnit, můžeš si ho zapsat v následujícím
akademickém roce, ve stejném semestru, ale poté už musíš předmět splnit, jinak jsi ze
studia vyloučen. Pokud nesplníš „B“ předmět, nemusíš ho následující rok opakovat, ale
máš možnost si vybrat jiný „B“ předmět ze stejného povinně volitelného bloku.

POZOR! Učitelovou povinností není vypsat dodatečný termín zkoušky, pokud měl každý
student možnost využít své 3 termíny, tzn., pokud se zapíšeš na poslední vypsaný termín
zkoušky a neuspěješ, učitel nebere ohled na to, že je to pro tebe teprve 1. pokus a zbylé 2
pokusy nemáš možnost využít. Podle studijního řádu Jihočeské univerzity článku 12, odst. 4-7
Zkoušející musí vypsat termíny zkoušek v dostatečném počtu nejméně 3 týdny před koncem
semestru, další opravné termíny mohou vypsat později.
Více nalezneš v kapitole „Kreditní systém studia na PF JU“ v „Chytré knížce“ PF JU.

Co studenti často neznají!
Podle článku 10 odst. 3) Studentovi, kterému nebyl udělen zápočet ve stanoveném termínu,
může vyučující v odůvodněných případech povolit splnění podmínek získání zápočtu
v určeném náhradním termínu, nejpozději však do mezního termínu stanoveného
harmonogramem akademického roku. Pokud nastane podobná situace, podej si žádost
o udělení náhradního termínu pro získání zápočtu na studijním oddělení. Řeš vše raději dříve,
než bude pozdě. Studijní referentka nebo proděkan pro studium ti poradí.

PROHLÍŽENÍ IS/STAG
Další výhodou IS STAGu je odkaz „Prohlížení IS/STAG“! Zde si můžeš vyhledat konkrétní
programy, obory, předměty, rozvrhy, učitele, studenty či kvalifikační práce všech fakult JU.
Rychle a snadno tak např. zjistíš, v které učebně zrovna učí učitel, kterého sháníš nebo kteří
další studenti studují daný obor. Můžeš se také podívat na diplomové nebo bakalářské práce,
které už obhájili absolventi fakulty před tebou.

KARTA JU, KARTA ISIC
Vybranou kartu si zařídíš na zápisu prvních ročníků.
Identifikační karta studenta JU slouží k prokazování
aktivního studenta v rámci JU, slouží k čerpání služeb na JU
(tisk, menza, knihovna, vstup do budovy fakulty,…).
Nemůžeš ji používat mimo JU. Prodlužování je nutné
provádět každý rok nalepením známky na zadní stranu, známka je zdarma. Pokud nebude
karta prodloužena do 30. 11. každého roku, karta ti bude zablokována.
Karta ISIC je mezinárodní identifikační karta studenta prezenční formy studia, na JU slouží
stejně jako karta JU. Lze ji však používat i mimo univerzitu k čerpání slev – nejvíce se využívá
v zahraničí, při dopravě, atd. (např.: slevy na koncerty, kino, nákup knížek, či jiného zboží).
Bližší informace najdeš na www.isic.cz. Pro prodlužování licence ISIC je nutné zakoupit
revalidační známku, známka je za 150Kč. Pokud nebude karta prodloužena do 0. 11. každého
roku, karta je blokována. Pokud budeš aktivním studentem, ISIC využiješ velmi dobře, stačí
se podívat na stránky GTS Alive.

Kde se karty ISIC vydávají?
Výdej karet pro nově nastupující studenty je v budově Bobík v kampusu JU na Branišovské
na pracovišti HelpDesku. Je to budova 27 na této mapce https://www.jcu.cz/ouniverzite/zazemi-a-sluzby/kampus/mapa_kampusu.jpg

Prodlužování platnosti karet se provádí vždy od 1. 9. každého roku. Prodlužuje se v budově
Bobík v kampusu JU na Branišovské. Kartu JU si prodloužíš na pracovišti HelpDesk, karty ISIC
v kartovém centru (obojí je hned vedle sebe). V případě ztráty, znehodnocení či poruchy je
nutno se osobně dostavit do kartového centra, tvůj problém obvykle vyřeší na počkání.

STIPENDIA
Žádosti o přiznání stipendia, výše stipendií, jejich vyplácení a způsob vyplácení najdeš
na stránkách IS STAGu v záložce Moje údaje.
V průběhu tvého studia máš nárok na:
Pobytové stipendium, pokud studuješ formou denního studia a místo tvého trvalého
bydliště je mimo okres České Budějovice. Dále je potřeba nepřekročit standardní dobu studia
daného studijního programu.
Sociální stipendium, pokud studuješ ve standardní době studia daného studijního programu
a dodáš na studijní oddělení písemné potvrzení vydané orgánem státní sociální podpory pod
označením „Sdělení pro účely přiznání stipendia“ o tom, že příjem v rodině zjišťovaný pro
účely přiznání přídavku na dítě nepřevyšoval v rozhodném období 1,5 násobek životního
minima rodiny.
Je potřeba vyplnit písemnou žádost dostupnou na http://www.jcu.cz/student/stipendia/socialnistipendium.
Prospěchové stipendium, pokud je tvůj studijní průměr v rozmezí: 1,00 (1.400 Kč/ měsíčně),
1,20 (1.200 Kč/ měsíčně), 1,3 (1.000 Kč/měsíčně). Další podmínkou je standardní doba
studia, splnění 60 kreditů v akademickém roce a studium v témže studijním oboru a typu
studia jako v uplynulém akademickém roce. Prospěchová stipendia jsou vyplácena za období
10 měsíců ve třech výplatních termínech. Výše stipendia se mění rozhodnutím rektora.
Více informací nalezneš ve stipendijním
http://www.jcu.cz/student/stipendia.
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