Pokyny k zápisu předmětů kombinovaného studia
ve STAGu
Studenti ÚSS

Seznamy přednášek
− Při zápisu vycházejte z materiálu SEZNAMY PŘEDNÁŠEK
− Dostupné zde:
− Stránky PdF UP → Student → Kombinované studium bakalářských a
magisterských studijních programů → Seznamy přednášek
2017/2018
− https://www.pdf.upol.cz/fileadmin/userdata/PdF/STUDIJNI/2017_201
8/PdFkomb.pdf

Jedna zkratka – více rozvrhových akcí
− Některé předměty mají stejnou zkratku pro více studijních oborů –
předmět je rozvrhován vícekrát

− V POZNÁMCE K ROZVRHOVÉ AKCI je napsáno PRO KOHO
(KTERÝ OBOR) JE URČENA
− ŘIĎTE SE PŘI ZÁPISU POZNÁMKAMI
− př. KPS/KPS1Q je určen pro SPANDR, SP VYCH, SPMŠ (SPPV) a U1SPN,
dále pak pro obory bez speciální pedagogiky
− termín 22.9. je určen pro SPANDR, SP VYCH, U1SPN a SPMŠ
− termín 20.10. a 27.10. je určen pro jiné obory – bez speciální pedagogiky
− ZAPIŠTE SE NA TERMÍN 22.9.

Tabulkové rozvrhy
− v průběhu roku se řiďte tabulkovými rozvrhy
− v týdnu od 4.9.2017 budou zavěšeny na stránkách Ústavu spec.ped.
studií USS.UPOL.CZ 3. ročník OBOR: Speciálně pedagogická andragogika
2017/2018
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Změny rozvrhu
− ZMĚNY HLÍDEJTE NA STRÁNKÁCH USS.UPOL.CZ
− Každý týden ve středu (nejpozději ve čtvrtek) jsou zde zavěšeny
změny v rozvrhu na daný pátek – podle oborů
− Hlídejte změny, ať se vám nestane, že přijedete na výuku, která
se ze závažných důvodů (např. nemoc vyučujícího) nekoná

Potíže u zápisu
− Systém hlásí, že předmět nemá na ZS (příp. LS) nasazený rozvrh
− předmět je s největší pravděpodobností nasazen do rozvrhu v jiném semestru, než bylo
původně určeno
− předmět zkuste vyhledat zadáním zkratky do okénka „vyhledání předmětu“,
jakmile bude vyhledán, tak si jej zapište

− Pokud systém hlásí, že je pro předmět obsazena kapacita
− C předměty
−

kapacita záměrně omezena, je potřeba kontaktovat vyučujícího, zda Vám povolí kapacitu
navýšit, posléze přeposlat povolení navýšení od vyučujícího na emailovou adresu
jerabkova.katerina@gmail.com. Kapacita bude navýšena.

− A a B předměty
−
−

nejprve zkontrolujte, že se zapisujete na předmět určený pro váš obor (poznámka)
pokud se zapisujete správně – kontaktujte pro navýšení dr. Jeřábkovou
(jerabkova.katerina@gmail.com)

Další informace, dotazy apod.
− Stránky USS.UPOL.CZ
− → Studijní informace → Rozvrhy kombinovaného a celoživotního
studia
− http://uss.upol.cz/cs/pro-studenty/rozvrhy-kombinovaneho-acelozivotniho-vzdelavani/

− Jinak:
− e-mailem na: jerabkova.katerina@gmail.com
− vždy uvádějte zkratku problémového předmětu

