STUDIUM V KOMBINOVANÉ FORMĚ V KOSTCE
KONZULTACE
Studium v kombinované formě je uskutečňováno formou konzultací (obvykle celodenních)
v jednotlivých předmětech. Konzultace jsou rozvrhovány na pátky a soboty (cca 8 – 10 dnů).
Počet hodin konzultací je dán kreditovou zátěží předmětu:
předmět – počet kreditů
6
5
4
3

počet hodin konzultací
18
16
14
12

Doporučuje se účast na první (informace a podmínky absolvování předmětu) a poslední konzultaci
(zápočtové testy, kontrola úloh apod.).
KREDITY
Kredit je chápán jako jedna šedesátina průměrné studijní zátěže studenta za jeden akademický
rok. V kreditním systému si student může do určité míry určovat sám, jaké předměty bude
studovat a volit si i své tempo studia. To je ovšem limitováno některými omezeními:
• student musí získat minimálně 40 kreditů za první rok studia,
• student musí získat minimálně 20 kreditů za první semestr studia,
• student musí získat minimálně 80 kreditů za každé čtyři po sobě jdoucí semestry,
• student nesmí překročit maximální dobu studia (3+2 roky u bakalářského studia, 2+2 u
navazujícího magisterského studia).
ZÁPISY PŘEDMĚTŮ
Před každým semestrem si studenti zapisují předměty podle vzorového studijního plánu. Termíny
zápisů jsou zveřejňovány každoročně v harmonogramu příslušného akademického roku. Před
zápisy je také zveřejňováno Sdělení děkana, které obsahuje detailní pokyny k zápisům.
STUDIJNÍ PLÁN - TYPY PŘEDMĚTŮ
Obsah studia příslušného studijního oboru je vymezen studijním plánem. Předměty zařazené do
studijního plánu mohou mít statut předmětů:
• povinných - takové předměty, které student daného oboru musí absolvovat (statut A);
• povinně volitelných - student musí získat stanovený minimální počet kreditů z jednotlivých
daných bloků povinně volitelných předmětů (touto volbou se student odborně profiluje –
statut B);
• volitelných - ostatní předměty, které může student absolvovat na JU, případně i na jiných VŠ
v České republice nebo v zahraničí (statut C).
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Předměty kombinované formy studia jsou označeny zkratkou katedry, která výuku předmětů
zajišťuje a zkratkou vlastního předmětu. Obvykle je na počátku zkratky předmětu písmeno C –
např.
KMI/CZDG …. Předmět Základy demografie zajišťovaný Katedrou aplikované matematiky a
informatiky
STUDIJNÍ POMŮCKY PRO KOMBINOVANÉ STUDIUM
Všechny předměty kombinované formy studia jsou zajištěny studijními pomůckami v elearningovém systému Moodle.
STUDIJNÍ ODDĚLENÍ
Studium administrativně zajišťuje studijní oddělení. Každý studijní program má na starosti zvolená
referentka studijního oddělení, která studenta provází po dobu jeho studia.
STUDIJNÍ PŘEDPISY
Základní studijní předpisy, které by měl student znát:
• Studijní a zkušební řád Jihočeské univerzity
• Opatření děkana č. 124/2017 - k organizaci studia v bakalářských a navazujících magisterských
programech vyučovaných v českém jazyce
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