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Úvod do studia
Adaptační kurz pro 1. ročník
Fakulta ekonomická ZČU

Cheb – kombinovaná forma
7. 9. 2019

Program v sobotu 7. 9. 2019




Informace o studiu (9:15 – 10:45)
Prezentace dalších aktivit (11:00 – 11:30)



Informační a poradenské centrum ZČU
Studijní pobyty v zahraničí



Prohlídka budovy a přestávka



Zápis do studia (čas bude upřesněn po prohlídce budovy)




karta studenta
zápis předmětů
potvrzení o studiu
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1. Organizace studia

Strukturované studium:
 Bakalářské studium – 3 roky (max. 5 let), Bc.
 Navazující magisterské st. – 2 roky (max. 4 roky), Ing.
 Doktorské studium – 4 roky, Ph.D.
Bakalářské obory na FEK a používané zkratky:
 Podniková ekonomika a management – PEM
 Management obchodních činností – MOČ
 Systémy projektového řízení – SPŘ
 Informační management – IM
 Ekonomická a regionální geografie – ERG
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1. Organizace studia

Kreditní systém:
 Každý předmět má přidělené kredity podle časové
náročnosti: 1 kredit = 26 hodin zatížení studenta
 Kredity získáte jen po splnění celého předmětu
 Počet získaných kreditů se kontroluje:





po prvním semestru studia
každoročně po skončení akademického roku (také kontrola
studijního průměru)
při kontrole průběhu studia před státní závěrečnou zkouškou
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1. Organizace studia

Doporučený studijní plán:
 zajišťuje správnou návaznost předmětů
 umožňuje získat stanovený počet kreditů
 umožňuje splnění všech předmětů ve standardní době
studia
 je doporučený, ne však povinný
 zodpovědnost za nerespektování doporučeného studijního
plánu má student
Doporučený stud. plán pro 1. ročník máte v zápisovém listu.
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1. Organizace studia

Typy předmětů ve studijním plánu:
 Předměty povinné (typ A):
 povinnost splnit všechny předměty A
 Předměty povinně volitelné (typ B):
 rozděleny do bloků
 povinnost získat stanovený počet kreditů z každého
bloku B
 Předměty volitelné = výběrové (typ C)
 nabídka pro kombinovanou formu: ve studijním plánu
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1. Organizace studia

Doporučený studijní plán oboru PEM
Probereme:
 základní informace o celém studijním plánu
 výuka cizího jazyka v kombinované formě




členění předmětů v zápisovém listu pro 1. ročník
výběr povinně volitelných jazykových předmětů
výběr volitelných předmětů (z nabídky pro 1. ročník)
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1. Organizace studia

Formy výuky v kombinované formě
Kombinace prezenční a distanční formy:
 tutoriály (prezenční část)
 individuální konzultace (osobní, mailem, telefonem…)
 společné konzultace (osobní)
 samostatné studium podle pokynů v metodickém
návodu
Doporučujeme účast na prezenční části výuky!
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1. Organizace studia

Organizace prezenční části výuky:


Vybrané pátky: tutoriály 9:30 – 16:30
ráno prostor na konzultace – po domluvě



Začátek výuky: pátek 20. 9. 2019



Rozvrh páteční výuky:
zveřejňován na webu studijního oddělení v Chebu pro
kombinovanou formu studia
změny ve výuce: v aktualizovaném rozvrhu páteční
výuky (web studijního oddělení v Chebu – komb. forma)
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2. Kontrola studia

Kontrola studia: zápočet, zkouška, státní závěrečná zkouška
Zápočet
 za stanovené aktivity (testy, seminární práce, referáty…)
 hodnocení: započteno (splnil), nezapočteno (nesplnil)
Jak se dozvím, co musím splnit k získání zápočtu?
 Informace sdělí vyučující na prvním cvičení,
 jsou uvedené v sylabu předmětu v portálu ZČU.

Je možné zápočet opakovat?
 To závisí na podmínkách pro udělení zápočtu.
 Informace jsou uvedené v sylabu předmětu v portálu ZČU.
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2. Kontrola studia

Zkouška
 ústní, písemná, kombinovaná
 hodnocení: výborně (1), velmi dobře (2)
dobře (3), nevyhověl (4)
Můžu se zúčastnit zkoušky, když nemám zápočet? Ne!
Je možné zkoušku opakovat? Ano, opakovat max. 2x
(v rámci vypsaných termínů)
Co jsou přihlašovací zápisy? Elektronické přihlášení, max. 5 zápisů.
Co když předmět v akademickém roce nesplním? Opakuje se ročník?
 Neopakuje se ročník, ale můžete opakovat předmět, pokud
splníte podmínky pro zápis do dalšího ak. roku.
 Předmět můžete mít zapsaný během celého studia max. 2x.
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2. Kontrola studia

Státní závěrečná zkouška (SZZ)
 obhajoba bakalářské práce
 státní zkoušky z vybraných předmětů
Podmínky účasti u SZZ:
 získat min. 180 kreditů z předmětů podle st. plánu
 odevzdat ve stanoveném termínu bakalářskou práci
 nepřekročit max. dobu studia (5 let)

Po úspěšném absolvování SZZ jste bakaláři!
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2. Kontrola studia

Kontrola výsledků studia v 1. ročníku:




po 21. 2. 2020 – kontrola počtu získaných kreditů za zimní
semestr
po 31. 8. 2020 – kontrola počtu získaných kreditů za 1. ročník
a kontrola váženého studijního průměru

Podmínky úspěšného absolvování 1. ročníku FEK:


do 21. 2. 2020:

získat min. 10 kreditů
Doporučení: získat min. 20 kreditů



do 31. 8. 2020:

1) získat min. 40 kreditů
2) mít vážený studijní průměr max. 3,40

Nesplnění těchto podmínek

Ukončení studia!
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3. Harmonogram akademického roku

Harmonogram akademického roku:
 dva semestry: zimní a letní (ZS, LS)
 výuková část (13 týdnů)
 zkouškové období v ZS a LS (5-6 týdnů)
 prázdniny (vánoční, velikonoční, letní)
Harmonogram ak. roku 2019/2020:
Průvodce prváka po ZČU – s. 17
Pamatujte na důležité termíny:
 21. 2. 2020 – mezní termín pro splnění stanoveného
minimální počtu kreditů za ZS
 31. 8. 2020 – mezní termín pro splnění předmětů
1. ročníku
14

4. Studijní opory pro kombinovanou formu studia


Systém Courseware: www.courseware.zcu.cz
 přihlásit se, Moje předměty:
 na stránce každého předmětu:
 záložka „Kombinované studium“
 Metodický návod předmětu a další materiály



E-learningové kurzy v portálu ZČU: www.portal.zcu.cz
 přihlásit se, Moje studium:
 E-learning (Unifor nebo Moodle): zobrazí se kurz
Práce v e-learningu: nácvik v předmětu KMO/SPZD
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5. Konto ORION a JIS karta

Všichni studenti ZČU mají povinnost mít konto ORION.
Co musíte udělat pro získání konta ORION?





V pátek 20. 9. 2019 požádejte o vytvoření konta (viz rozvrh na 20.9.).
Promyslete si uživatelské jméno pro konto ORION (8 znaků) a heslo.
Zaregistrujte se do konta ORION podle pokynu pracovníka FEK.

Co musíte udělat po získání hesla?





Přihlaste se do portálu ZČU a vše v něm prozkoumejte: portal.zcu.cz
Sledujte e-maily na Vaší univerzitní adrese: webmail.zcu.cz
Můžete se přihlásit se na univerzitní Wi-Fi: eduroam.zcu.cz

Informace: Průvodce prváka, s. 42 a další (Pracoviště CIV)
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5. Konto ORION a JIS karta

JIS karta = průkaz studenta ZČU
Jak požádat o JIS kartu?
 pouze elektronicky na webu ZČU
Průvodce prváka, s. 42 a další (kapitola Pracoviště CIV)
K čemu slouží JIS karta?
Například:
 Služby knihoven a studoven ZČU
 Kopírování a tisk v budovách ZČU
 Menza ZČU v Plzni: prodej obědů za dotované ceny
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6. Stipendia v kombinované formě studia

Stipendia v kombinované formě studia:
 sociální stipendium – pouze do dosažení věku 26 let při
splnění stanovených podmínek
(viz § 91, zákon č. 111/1998 Sb. v platném znění)


mimořádné stipendium pro studenty FEK (viz vyhláška
děkanky FEK pro příslušný akademický rok)

Poznámka:
 ubytovací stipendium – pouze v prezenční formě
 prospěchové stipendium na FEK – pouze v prezenční
formě
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7. Kde hledat radu a pomoc?

Kde hledat radu a pomoc?
Základní rady: Průvodce prváka po ZČU
Problémy a nejasnosti ve výuce:
 vyučující, vedoucí katedry (případně studijní oddělení)
Dotazy ke studiu a studijní problémy:
 studijní oddělení
Poradenství pro studenty se specifickými potřebami,
psychologické, právní a sociální poradenství:
 Informační a poradenské centrum ZČU (IPC)
 studijní oddělení FEK
Přijďte včas, dokud je možné problém řešit!
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7. Kde hledat radu a pomoc?

Důležité dokumenty:





Studijní a zkušební řád ZČU
vnitřní normy ZČU a FEK, které se týkají studia
Dostupné na: www.fek.zcu.cz - odkaz STUDIUM
Zde je také nutné prostudovat:
 Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
 Zásady požární ochrany pro studenty
Adresa: https://www.fek.zcu.cz/studium.php
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8. Pracoviště a pracovníci na FEK ZČU

Vybraná pracoviště FEK ZČU
Děkanát (včetně studijního oddělení)
Katedry:
 Katedra ekonomie a kvantitativních metod – KEM
 Katedra financí a účetnictví – KFU
 Katedra geografie – KGE
 Katedra marketingu, obchodu a služeb – KMO
 Katedra podnikové ekonomiky a managementu – KPM
Některé předměty zajišťují mimofakultní pracoviště (UJP) a
katedry jiných fakult.
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8. Pracoviště a pracovníci na FEK ZČU

Pracovníci na FEK ZČU
Akademičtí pracovníci:
 děkanka – řídí fakultu
 proděkani – zastupují děkanku ve svěřené oblasti
 vedoucí kateder – řídí katedru
 garanti studijních oborů – zodpovídají za studijní obor
 garanti předmětů – zodpovídají za předměty
 ostatní akademičtí pracovníci (vyučující)
Neakademičtí pracovníci:
 pracovníci studijního oddělení, sekretariátů kateder a další
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8. Pracoviště a pracovníci na FEK ZČU

Jak se oslovují akademičtí pracovníci?
Pracovníky z vedení fakulty oslovujeme funkcí:
paní děkanko
pane proděkane

Ostatní akademické pracovníky oslovujeme
nejvýznamnějším titulem:









prof. Ing. Lilia Dvořáková, CSc.
doc. PaedDr. Dana Egerová, Pgh.D.
Ing. Miroslav Pavlák, Ph.D.

paní profesorko
paní docentko
pane doktore

PhDr. Čestmír Jarý
Ing. Kristýna Machová
Mgr. Václav Fišer

pane doktore
paní inženýrko
pane magistře
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8. Pracoviště a pracovníci na FEK ZČU

Jaká oslovení jsou v akademickém prostředí nevhodná?
 paní učitelko, pane učiteli
 slečno inženýrko, slečno doktorko…
Akademická obec fakulty a univerzity:
 akademičtí pracovníci + studenti
Akademický senát fakulty (AS FEK):
 zastupuje všechny členy akademické obce
 schvaluje významné dokumenty
 volí děkana/děkanku
 všichni členové akademické obce mají právo volit a
kandidovat do senátu
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9. Orientace na webu FEK

Webové stránky fakulty: www.fek.zcu.cz

Sledujte:
 informace v sekci Aktuality
 informace v sekci Studium + stránky studijního oddělení
 webové stránky kateder
 a další: viz následující snímek

25

E

A

F

D
B

C
www.fek.zcu.cz

A – stránky studijního oddělení
B – rychlý odkaz na Portál ZČU
C – rychlý odkaz na stránky systému COUSEWARE
D – rychlý odkaz na Webmail ZČU
E – úřední deska (vnitřní normy FEK)
F – odkazy na katedry a ostatní pracoviště FEK (kontakty a konzultační hodiny vyučujících)

Odkazy na
jednotlivá
studijní oddělení

Vybrané studijní
normy FEK

Informace o studiu v zahraničí:

www.mobility.fek.zcu.cz

Pro přístup do Portálu ZČU je
nutné mít založené studentské
konto ORION. To si založíte při
zahájení výuky v kombinované
formě studia.

V případě, že jste si
ještě o kartu JIS
nepožádali, udělejte to
pod tímto odkazem.

Portál ZČU: www.portal.zcu.cz

10. Portál ZČU

Portál ZČU: www.portal.zcu.cz
Po přihlášení do portálu ZČU prozkoumejte zejména
záložku Studium a v ní:
 Moje studium
 Prohlížení (omezeně dostupné i bez přihlášení)
 Courseware (omezeně dostupné i bez přihlášení)
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Chcete se dozvědět víc? Sledujte nás!

FEK.ZCU
FEK.ZCU

FEK.ZCU

fek.zcu.cz
www.fek.zcu.cz | Facebook: FEK.ZCU | Instagram: FEK.ZCU | YouTube: FEK.ZCU

Děkuji za pozornost!
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