UNIVERZITA PARDUBICE
Fakulta zdravotnických studií

Zápisy do vyšších ročníků pro akademický rok 2019/2020
Prosíme, pozorně si pročtěte následující instrukce!
1)

2)

Student je povinen nejpozději k 31. 8. 2019 doručit svůj studijní výkaz na studijní oddělení FZS (není
vyžadována osobní účast studenta). Nejpozději k tomuto datu musí mít student ve svém výkazu
zapsány všechny splněné zkoušky a zápočty. Za kompletnost a správnost zápisů ve studijním výkazu
zodpovídá student! Studijní referentky provedou ukončení studia v daném ročníku. U zápisu bude
studentovi na základě předložení průkazu studenta zkontrolovaný index vrácen.
Zápisy budou probíhat pouze ve dnech a časech níže uvedených, student se musí dostavit osobně,
případně pověřit zástupce, který se prokáže úředně ověřenou plnou mocí.
DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ!!!
Student si před zápisem vytiskne z portálu IS Stag evidenci studijních výsledků za uplynulý akademický
rok (zápisový list A). Formulář najdete na studentském intranetu zde (návod viz příloha). Zkontrolovaný
a podepsaný zápisový list A student odevzdá v den zápisu do dalšího ročníku studia studijní referentce.
Bez odevzdání řádně zkontrolovaného a podepsaného zápisového listu A nebude student
zapsán do vyššího ročníku! Je v zájmu studenta, aby před tiskem tohoto dokumentu provedl pečlivou
kontrolu studijních výsledků a v případě nesrovnalostí kontaktoval konkrétní zkoušející.

3)

4)
5)

Studijní plány jsou vyvěšeny na studentském intranetu zde. Studijní plány v tištěné podobě je možné
zakoupit na studijním oddělení za 40,- Kč. V plánech najdete kromě přehledu předmětů, kreditů, počtu
hodin přednášek/cvičení důležité informace pro aktuální akademický rok (harmonogramy studijních
oborů, seznam podmiňujících předmětů, seznam volitelných předmětů aj.)
Potvrzení o studiu a potvrzení dalších dokladů pro akademický rok 2019/2020 bude možné vydat
nejdříve v den zápisu a běžně pak během výuky v zimním semestru.
Termíny zápisů
Bc. studium, 2. ročníky - termín zápisu 10. 9. 2019
Obor
Porodní asistentka
Všeobecná sestra (PS)
Všeobecná sestra (KS)
Zdravotnický záchranář
Zdravotně-sociální pracovník
Radiologický asistent

Zkratka oboru
PA
VS
VSk
ZZ
ZSP
RA

Čas
08:00 - 09:00
08:00 - 09:00
09:00 - 10:00
09:00 - 10:00
10:00 - 11:00
11:00 - 12:00

Studijní referentka
Ing. Denisa Hessová
Mgr. Zora Nováková
Mgr. Zora Nováková
Ing. Denisa Hessová
Mgr. Zora Nováková
Mgr. Zora Nováková

Místnost
ZE2
ZE3
ZE3
ZE2
ZE3
ZE3

Studijní referentka
Ing. Denisa Hessová
Mgr. Zora Nováková
Mgr. Zora Nováková
Ing. Denisa Hessová
Mgr. Zora Nováková
Mgr. Zora Nováková

Místnost
ZE2
ZE3
ZE3
ZE2
ZE3
ZE3

Bc. studium, 3. ročníky - termín zápisu 11. 9. 2019
Obor
Porodní asistentka
Všeobecná sestra (PS)
Všeobecná sestra (KS)
Zdravotnický záchranář
Zdravotně-sociální pracovník
Radiologický asistent

Zkratka oboru
PA
VS
VSk
ZZ
ZSP
RA

Čas
08:00 - 09:00
08:00 - 09:00
09:00 - 10:00
09:00 - 10:00
10:00 - 11:00
11:00 - 12:00
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NMgr. studium, 2. ročníky – termín zápisu 11. 9. 2019
Obor
Oš. péče v interních oborech
Perioperační péče
Perioperační péče v gyn.
porodnictví

a

Zkratka oboru
OI
PPV

Čas
10:00 - 11:00
11:00 - 12:00

PPG

12:00 - 13:00

Studijní referentka
Ing. Denisa Hessová
Ing. Denisa Hessová
Ing. Denisa Hessová

Místnost
ZE2
ZE2
ZE2

6) Individuální předzápis předmětů a rozvrhu pro všechny studenty FZS na zimní semestr akademického
roku 2019/2020 bude spuštěn:

(čt) 5. 9. 2019 – (po) 9. 9. 2019
Orientační rozvrhy (verze Excel) jednotlivých oborů obdrží studenti na studentské e-maily před
zahájením předzápisu.
Zápisem předmětů se stává studijní plán pro studenta závazným ve smyslu jeho plnění. Student si může
osobní studijní plán upravit, nejpozději však do konce druhého týdne příslušného výukového
období, tj. do 27. 9. 2019.
Výuka v akademickém roce 2019/2020 bude zahájena 16. 9. 2019 (nebo dle rozvrhu).
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Příloha:

Tisk zápisového listu A (návod)

Krok 1

Krok 2

Krok 3
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