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1.

Jak se to má s kredity?

? Kolik kreditů potřebuji získat pro postup do druhého ročníku?
45 kreditů
? Kolik kreditů potřebuji pro postup do třetího ročníku?
85 kreditů
? Kolik kreditů celkem získám za 3 roky studia?
180 kreditů
? Jak zjistím počet svých kreditů?
Nejlépe pomocí STAGu, kde je přehledová tabulka s výsledky zkoušek a zápočtů,
případně pomocí informační lištičky ve STAGu:
Případně pomocí indexu (pokud máte zapsané všechny zápočty a zkoušky).
Dále je možné si v Portálu najít v záložce Moje studium Vizualizaci, kde také najdete
kredity.
? Nezískal/a jsem potřebných 45 kreditů (první ročník) / 85 kreditů (druhý ročník).
Mohu i přesto postoupit do dalšího ročníku?
V případě, že vám bude děkanem uznána tzv. žádost o prominutí předepsaného
počtu kreditů při postupu do dalšího ročníku, tak ano. Tato žádost se podává na
studijní oddělení fakulty.
? Kdy je nejvhodnější podat si žádost o snížení počtu kreditů?
Před koncem akademického roku. Nejlépe ve chvíli, kdy již máte všechny ostatní
předměty splněné.
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2.

Předměty a vše kolem nich

? Jaké je rozdělení předmětů a kolik z nich získám kreditů?
Pro OŽP plat:

Pro VH a OŽPP platí:

? Povinné předměty ?
Povinné předměty jsou ty, které budete během studia absolvovat a musíte je všechny splnit,
abyste byli připuštěni ke státním závěrečným zkouškám.
? Kolikrát mohu opakovat jeden předmět?
Jednou. V opravdu výjimečných případech může děkan udělit výjimku a na základě žádosti
povolit ještě jeden opakovaný zápis. Tato žádost se podává přes studijní oddělení a pro její
přijetí je sledováno mnoho kritérií (prospěch, splněné předměty, apod.).
? Kdy si podat žádost o opakovaný zápis předmětu?
Nejvhodnější je počkat si, jestli se vám podaří vykonat všechny ostatní zkoušky a zápočty.
Pakliže se vám podařilo získat všechny předešlé zkoušky a zápočty, zvyšuje to vaší šanci při
opakovaném zápisu předmětů.
? Hodnocení praxe?
Viz. odborná praxe.
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? Předměty k BP?
Předměty se zapisují do třetího ročníku a zapisují se dle katedry, na které student vykonává
bakalářskou práci.
? Co jsou to předměty SZZ?
Zkratka SZZ - státní závěrečné zkoušky. Tento předmět se zapisuje do posledního roku studia
v němž chcete skládat státní závěrečné zkoušky. Bez zapsaného předmětů SZZ nebudete
připuštěni ke státním závěrečným zkouškám.
? Povinně volitelné předměty?
Každý obor má vlastní seznam povinně volitelných předmětů s doporučením na určitý rok.
Každý student si vybírá předmět/y, který chce absolvovat. Celkem musejí studenti během
bakalářského studia získat 6 kreditů.
? Je vhodné vybírat povinně volitelné předměty dle doporučení na určitý rok?
Ano. U některých předmětů je potřeba nejdříve absolvovat jiný kurz (např. OŽP má v povinně
volitelných předmětech KIG/1GIS3, který je možné absolvovat až po KIG/1GIS1).
Rada: Pakliže si zvolíte předmět který je doporučen pro váš ročník, nebude se vám krýt
v rozvrhu s jinými předměty.
? Jak velké musí být naplnění studentů, aby se povinně volitelný předmět otevřel?
10 studentů
? Co když nedokončím povinně volitelný předmět?
Objeví se vám ve STAGU nesplněno a nezískáte potřebné kredity. Nicméně předmět si znovu
zapisovat nemusíte.
Rada: Nezapisujte se na povinně volitelné předměty, pokud to nemyslíte vážně. Blokujete tak
studenty, kteří by mohli mít skutečný zájem o daný předmět.
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3. Opakování ročníku, uznávání předmětů, změna
formy/oboru
? Lze na FŽP UJEP opakovat ročník?
Ne.
? Jak tedy postupovat, pokud chci jít znovu do prvního ročníku?
Nejdříve je potřeba ukončit vaše současné studium na studijním oddělení FŽP UJEP.
Po té si můžete znovu podat přihlášku do prvního ročníku. Přihlášku je nutné podat
se všemi náležitostmi. Tedy s kopií maturitního vysvědčení a potvrzení o prospěchu
ze střední školy.
Rada: Nezapomeňte. Pokud jdete znovu do prvního ročníku, již jste vyčerpali jeden rok
bezplatného studia a zbývají vám pouze tři roky bezplatného studia.
?Již jsem jednou byl/a v prvním ročníku a absolvoval/a jsem imatrikulaci. Musím
jí po nástupu do prvního ročníku absolvovat znovu?
Ano, pokud se jedná o prezenční studium. Studenti kombinovaného studia nemají
imatrikulaci povinnou.
? Už mám splněné nějaké zkoušky a zápočty. Mohu si je nechat uznat?
Ano, pokud: 1. Předmět, který si chcete nechat uznat je zakončen zápočtem
2. Předmět, který si chcete nechat uznat je zakončen zkouškou a vaše
hodnocení je velmi dobře a výborně (hodnocení dobře se neuznává).
3. Doba uplynulá od absolvování příslušného předmětu nesmí v době
jeho zápisu přesáhnout 3 roky.
? Co když jsem splnil zápočet před zkouškou, ale zkoušku nikoliv. Mohu si ho
nechat uznat?
Ne, je potřeba celý předmět (i se zápočtem) absolvovat znovu.
? Lze uznat předměty, které jsem vykonal/a jinde, než na FŽP UJEP?
Pokud jste již některý předmět absolvovali jinde, je možné předmět uznat pokud:
1. Předmět, který si chcete nechat uznat, je zakončen zkouškou a vaše hodnocení je
velmi dobře a výborně (hodnocení dobře se neuznává).
2. Předmět, který jste absolvovali, a byl zakončen zápočtem a FŽP UJEP nevyžaduje
u tohoto předmětu zakončení zkouškou.
3. Doba uplynulá od absolvování příslušného předmětu nesmí v době jeho zápisu
přesáhnout 3 roky.
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4. Předmět z jiné VŠ bude obsahově odpovídat předmětu na FŽP UJEP. K žádosti je
potřeba doložit sylabus předmětu spolu s dokladem o absolvování předmětu, kde
bude hodnocení a datum vykonání zkoušky. Všechny tyto náležitosti musí být
potvrzeny vysokou školou, kde jste dříve studovali.
? Jak si mám nechat uznat předměty?
Na webových stránkách fakulty se nachází formulář (studijní záležitosti / žádost
o uznání předmětů). Zde vyplníte zkratku, hodnocení a datum splnění předmětu.
Pokud si necháváte uznat předměty z jiné VŠ připojíte sylabus a doklad
o absolvování předmětu (viz. výše).
Žádost se následně předává na studijní oddělení nejpozději 30 kalendářních dnů ode
dne zápisu.
? Mohu přestoupit z denního studia na kombinované?
Ano, pokud si na studijním oddělení podáte žádost o změnu formy studia.
? Mohu změnit formu studia i během roku?
Ano. Je to možné během zkouškového mezi zimním a letním semestrem daného
roku.
? V současné době studuji ochranu životního prostředí, ale rád/a bych přešel/la na
vodní hospodářství, případně na OŽP v průmyslu. Je to možné?
Zde platí, že nejdříve musíte ukončit studium OŽP a podat si přihlášku na vámi
zvolený obor. Není možné to provést tak, že byste z prvního ročníku OŽP
automaticky přešli do VH. Nicméně pokud je to možné, můžete si nechat uznat
některé předměty (viz. uznávání předmětů).
? Je možné studovat více bakalářských programů najednou?
Ano. Možná je kombinace ochrany životního prostředí spolu s vodním
hospodářstvím, případně ochrana životního prostředí spolu s ochranou životního
prostředí v průmyslu.
Kombinace vodního hospodářství a ochrany životního prostředí v průmyslu není
možná, neboť se jedná o stejný studijní program.
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4.

Odborná praxe

? Jak dlouho trvá odborná praxe?
14 dní
? Musí být praxe splněna v kuse?
Nemusí. Je možné si praxi rozdělit.
? Kdo praxi zajišťuje?
Praxi si studenti zajišťují sami. Obvykle je zaměstnavatelem požadována smlouva o
zajištění praxe (ke stažení na stránkách FŽP UJEP studijní záležitosti / smlouva o
zajištění praxe posluchačů). Pokud zaměstnavatel tuto smlouvu požaduje, student si
návrh smlouvy stáhne z webu, vyplní požadované a musí ji dát na sekretariát
k podpisu panu děkanovi. Ale většinou zaměstnavatelům stačí potvrzení, že praxe je
součástí studijního plánu a toto potvrzení studentům vydává pan tajemník Vojtíšek.
? Kdy praxi vykonávat?
Nejlépe o letních prázdninách před třetím ročníkem.
? Do kdy musí být praxe splněna?
Do konce zimního semestru třetího ročníku.
? Nestihl/a jsem praxi do konce zimního semestru. Mám ještě jinou možnost?
Nejpozději by měl mít student vykonanou praxi do dne, kdy chce odevzdat
bakalářskou práci a přihlášku ke SZZ.
Rada: Je dobré nenechávat si praxi na poslední chvíli. A pokud máte možnost, vykonat ji
během léta před třetím ročníkem.
? Kde se má praxe vykonávat a čeho se má týkat?
Praxe může být vykonávání na úřadech, fondech, ve firmách, na správách, apod.
Činnost dané instituce musí souviset s ochranou životního prostředí a měla by se
týkat bakalářské práce studenta. (Více informací na stránkách FŽP UJEP studijní
záležitosti / Požadavky pro zápočet z předmětu Hodnocení praxe). Vždy je důležitá
domluva mezi studentem a vedoucím bakalářské práce.
? Jak se praxe dokládá?
Praxe se dokládá dvěma způsoby. První je potvrzení od zaměstnavatele, kde je
uvedeno kdo praxi vykonával, kdy ji vykonával a kde ji vykonával. Toto potvrzení je
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opatřeno razítkem příslušné společnosti, firmy, fondu, apod. a podpisem pověřené
osoby (ředitel, vedoucí firmy, vedoucí odboru,…).
Dále sám student píše výstupní zprávu, kde popisuje náplň své práce.
Tyto náležitosti se odevzdávají vedoucímu bakalářské práce.
? Kdo praxi kontroluje a udělí mi zápočet?
Vedoucí bakalářské práce.
? Je praxe placená?
Není
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5.

Zkoušky, zápočty a zkouškové období

? Kdy začíná a končí zkouškové období?
Začátek a konec zkouškového období je vždy pevně dán v harmonogramu pro daný
rok, který je k nahlédnutí na webových stránkách školy, případně na nástěnkách.
? Kolik pokusů je na jeden zápočet, nebo zkoušku?
3 pokusy
? Kdy jsou kantoři povinni vypisovat termíny ke zkouškám?
14 dní před začátkem zkouškového období, aby měl student možnost si efektivně
rozvrhnout termíny zkoušek. Pakliže toto nařízení některý z kantorů nedodržuje a
termíny nevypisuje v čas, obraťte se na vedoucího příslušné katedry.
? Pro kolik studentů je vyučující povinen vypsat termíny?
Pro jeden a půl násobek studentů.
? Do kdy má kantor povinnost zapsat výsledek zkoušky do STAGU?
Do 5 dnů od termínu vykonání zkoušky.
? Nebyl mi zapsán výsledek zkoušky více jak 5 dní. Co mám dělat?
Osobně, nebo emailem požádat kantora o zapsání příslušného předmětu. Pakliže
i přes vaši žádost nebyl výsledek zkoušky zapsán do STAGU, obraťte se na
vedoucího příslušné katedry, pokud ani to nepomůže, tak na proděkana pro
studium, pak na děkana. Je zde také senát fakulty, který má právo si povolat děkana
a žádat po něm nápravu (tzn. vyžadovat, aby si každý vyučující plnil své pracovní
povinnosti).
Rada: Nechte si všechno a včas zapsat do indexu. Index slouží jako doklad o vykonané
zkoušce. Po delší době si kantor vaše odzkoušení nemusí pamatovat.
? Nevšiml jsem si, že mi kantor v minulém semestru nezapsal výsledek zkoušky
do STAGU. Může mi jí ještě zapsat?
Pakliže se jedná o zkoušky v zimním semestru a žádáte o zápis v letním semestru,
tak to systém STAG umožňuje. Nicméně pokud se jedná o letní semestr minulého
akademického roku a vy nemáte jak doložit, že jste zkoušku splnili (např. jste neměli
index), tak to možné není a student musí předmět opakovat. Pokud můžete dokázat,
že jste zkoušku vykonali, vyučující musí zajistit nápravu.
Povinností studenta je kontrolovat si všechny zapsané známky a zápočty do STAGu.
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? Dvakrát jsem u zkoušky neuspěl/a a mám podezření, že je to důsledkem
neobjektivnosti vyučujícího. Mám nějakou jinou možnost, jak zkoušku vykonat?
Ano. Je možnost požádat o zkoušku před odbornou komisí a ta prověří vaše znalosti.
Rada: Pokud máte podezření na neobjektivní jednání kantora, nevyčerpejte si všechny 3
pokusy zkoušky. Máte právo se nechat vyzkoušet před odbornou komisí, nicméně musí vám
k tomu zbýt alespoň jeden pokus.
? Mohu zkoušku vykonávat u jiného vyučujícího, než u toho, kterého jsem měl/a
na cvičení, případně přednášky?
To je individuální dle předmětu. Ale obvykle to možné není. Většinou je předem
dáno, kdo daný předmět zkouší. Ovšem existují i výjimky jako obecná chemie, kde je
pro daný předmět více zkoušejících.
? Již jsem zkoušku jednou vykonával/a, ale neuspěl/a jsem. Mohu tu samou
zkoušku vykonávat u jiného zkoušejícího?
Ne. Musíte všechny další pokusy absolvovat u toho samého zkoušejícího.
? Zapsal/a jsem se na zkoušku, ale ze závažných důvodů se jí nemohu zúčastnit.
Propadá mi tak automaticky termín?
Pokud víte předem, že se nemůžete zkoušky zúčastnit, tak máte právo se ve STAGU
ze zkoušky odhlásit do tzv. „deadline“ - čas do které se studenti mohou odepsat ze
zkoušky. Deadline před zkouškou je u kantorů individuální (někdo volí několik
hodin, někdo několik dní). Pokud se nestihnete odepsat a nemůže se ze závažných
důvodů dostavit ke zkoušce (úmrtí v rodině, úraz, …), jste povinni se zkoušejícímu
do 5 dnů od termínu zkoušky omluvit. Pokud kantor omluvu přijme, tak musí
zároveň ve STAGU omluvu zaznamenat a o termín nepřijdete.
? Zapsal/a jsem se na zkoušku v posledním možném termínu zkouškového období
a neuspěl/a jsem. Mám tedy ještě 2 pokusy na opravu?
Pakliže kantor pro daný předmět vypsal během zkouškového dostatečný počet
termínu, tak již není povinen vám vypisovat další opravné termíny.
Rada: Nezapomínejte, že i termíny ke kterým se nikdo nedostavil, jsou řádné termíny. Pokud
kantor vypsal první 4 termíny pro 10 lidí a nikdo se k nim nedostavil, propadá 40 míst, které
kantor nemusí již nahrazovat.
? Zapomněl/a jsem si přinést ke zkoušce index. Může kantor odmítnout moje
zkoušení bez indexu?
Ano. Index slouží jako váš osobní doklad, kde je fotografie a vaše osobní údaje.
Kantor si tedy může zkontrolovat vaši totožnost.
Jedná se o prevenci, aby za studenty nevykonával zkoušku někdo jiný.
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6.

Studentské průkazy a ISIC

Veškeré informace zde uvedené, se týkají Centra informatiky UJEP a nemají nic
společného se studijním oddělením FŽP. Pro získání více informací http://kas.ujep.cz
? Kdo má právo získat studentský průkaz?
Na studentský průkaz mají právo všichni studenti FŽP. Na licenci ISIC pouze
studenti prezenčního studia.
? K čemu studentské průkazy slouží?
- Jako čtenářský průkaz v knihovně FŽP a ve všech knihovnách UJEPU
- Poskytování studentské slevy jízdného u dopravního podniku Ústí nad Labem
- Pro vstup do budovy FŽP
? Jaké je zvýhodnění ISICU oproti klasickému studijnímu průkazu?
Možnost čerpání slev na zboží, cestování a služby jak v České republice, tak v dalších
zemích (více na: http://ISIC.cz).
Dále je ISIC možné využít jako platební kartu Komerční banky.
Rada: Kartu vám aktivují v každé bance KB. Pakliže hodně cestujete zvolte ISIC.
? Jaký je poplatek za zhotovení průkazu?
Za průkaz bez ISIC licence se neplatí nic. Za průkaz s ISIC licencí se platí 150,na rok.
? Do kdy je průkaz platný?
Průkaz je platný po dobu tří let. Nicméně pokud budete pokračovat v navazujícím
studiu, platnost průkazu se dá prodloužit.
? Do kdy je platná licence průkazu?
Do prosince kalendářního roku. Pro prodloužení licence je nutné zajít na kartové
centrum fakulty (KAS centrum informatiky, Pasteurova 7, Ústí nad Labem 400 96) a zde
vám bude licence prodloužena. Pokud máte licenci ISIC musíte nejprve uhradit
poplatek 150,- bankovním převodem na bankovní účet (podrobnosti na:
http://kas.ujep.cz, Platby za ISIC licence).
Rada: Částku lze uhradit pouze převodem přes účet a není možné licence zaplatit hotově na
místě.
? Slyšel/a jsem, že některé banky roční licenci na ISIC hradí?
Ano. Většina bank v České republice vám za platnou licenci ISIC vyplatí 200,-.
12

? Je nutné si licenci vyzvednou osobně?
Ano pouze po předložení občanského průkazu. Licenci nemůže vyzvednout ani
zplnomocněná osoba.
Rada: Vždycky si před vyzvednutím zkontrolujte, jestli peníze došly na daný účet.
? Co mám dělat, pokud jsem průkaz ztratil/a?
Kontaktujete kancelář centra informatiky pro zablokování, případně i banku o
blokaci platební karty a zažádáte si o nový průkaz. Výroba průkazu stojí 100,- a
výroba průkazu s ISIC licencí stojí 250,-.
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7.

Poplatky a stipendia

? Kolik let mohu bezplatně studovat bakalářský program?
4 roky
? Již jsem rok neúspěšně studoval/a bakalářský program na jiné vysoké škole.
Kolik let budu bezplatně studovat?
3 roky
? Kolik let mohu studovat jeden bakalářský obor?
Celkem 5 let.
Rada: Pokud již studujete 5 let, nemůžete si obhajobu bakalářské práce a SZZ nechat až
na listopad.Bylo by o bráno jako začátek dalšího roku studia.
? Pakliže překročím povolenou dobu, tj. 4 roky studia, kolik budu platit?
28.000,- za každých 6 započatých měsíců.
? Úspěšně jsem absolvoval/a bakalářský studijní program a rád/a bych si udělala
ještě jeden. Kolik budu platit?
2.957,- za každý započatý rok studia.
? Lze poplatky prominout, zaplatit později, případně rozdělit na splátky?
Ano, ale musíte si podat žádost O přezkoumání rozhodnutí o vyměření poplatků
(dostupné na http://fzp.ujep.cz, studijní záležitosti, Formulář žádosti o přezkoumání
rozhodnutí o vyměření poplatku.). Zde zaškrtne požadovanou volbu a svou žádost
odůvodníte a doložíte (např. lékařskou zprávu, rozhodnutí o nároku na přídavky
ve zvýšené míře apod.).
? Jaká stipendia poskytuje UJEP?
Ubytovací, sociální, prospěchové a mimořádné stipendium.
? Kde se dozvím, jestli mám právo na přiznání některého ze stipendií?
Na stránkách http://platby.ujep.cz a ve stipendijním řádu univerzity (elektronická
verze je na těch samých stránkách).
? Prospěchové stipendium?
Žádost o prospěchové stipendium si může podat student, který v jednom
akademickém roce získal 60 kreditů a při zkouškách byl hodnocen výborně, nebo
velmi dobře. Stipendium se uznává do průměru 1,20.
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? Mimořádné stipendium?
Mimořádné stipendium mohou získat studenti, kteří jsou vlivem vážné události bez
finančních prostředků. Např. studentovi, kterému náhle zahynou oba rodiče a student
vlivem řízení příslušných úřadů nemá v danou chvíli finanční prostředky, má právo si podat
žádost o mimořádné stipendium.
? Ubytovací stipendium?
Ubytovací stipendium je forma příspěvku pro studenty, kteří nemají trvalé bydliště
v blízkosti studia školy. Tabulky na místa trvalého pobytu, které nespadají do
nároku na ubytovací stipendium, spolu s dalšími podmínkami, jsou zveřejněny
ve stipendijním řádu.
? Loni jsem získal/a ubytovací stipendium. Musím si o něj další akademický rok
žádat, nebo se mi automaticky prodlužuje podle doby studia?
O ubytovací stipendium si musíte požádat ve STAGU každý akademický rok znovu.
? Sociální stipendium?
Sociální stipendium je přiznáváno rodinám s nízkými příjmy. Přesné informace lze
dohledat ve stipendijním řádu fakulty a na stránkách http://platby.ujep.cz, sociální
stipendia.
? Kam se podávají žádosti o stipendia?
Žádost o prospěchové stipendium schvaluje děkan a podává se přes studijní
oddělení fakulty.
Žádost o ubytovací stipendium se podává pomocí elektronické žádosti v systému
STAG (více informací: http://platby.ujep.cz)
Písemná žádost o sociální stipendium včetně dokladu o příjmu rodiny se podává
na studijní oddělení.
? Kdy se podávají žádosti o stipendia?
Žádost o přiznání stipendia, je nutné podat každý rok znovu. V případě ubytovacího
a sociálního stipendia jsou vždy termíny pro podání vyvěšeny na stránkách
http://platby.ujep.cz.
V případě prospěchového stipendia si podáte žádost (http://fzp.ujep.cz, studijní
záležitosti, Žádost o přiznání prospěchového stipendia).
Termín do kdy si žádost podat, je uveden v harmonogramu fakulty, viz. úřední
deska, 1. poschodí a webové stránky fakulty.
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