Předzápis na zimní semestr 2022/2023
Milé kolegyně, milí kolegové,
za několik dnů začne předzápis na zimní semestr 2022/2023 pro druhé a vyšší ročníky. V této
souvislosti bych Vám chtěla předat několik informací.
1. Při tvorbě rozvrhu se prosím snažte u předmětů kategorie A rovnoměrně zaplnit
všechny paralelní semináře, až poté budu jejich kapacity navyšovat. U A předmětů
nemusíte o souhlas s navýšením žádat vyučujícího. Nemějte obavy, že byste se na
povinný předmět nedostali, ale prosím o trpělivost. V den, kdy předzápisy začínají, 13.
a 14. 7., mají katedry přístup do STAGu uzavřený.
2. U dvouoborového studia může dojít ke kolizi předmětů mezi obory. U seminářů na
KBH máte vždy na výběr z několika paralelek, je tedy možné se zapsat do té, která
vám nekoliduje. Pokud je tam naplněná kapacita, můžete se se mnou domluvit na
navýšení. Dojde-li ke kolizi s naší přednáškou, na těch je účast nepovinná, můžete
tedy navštěvovat A předmět na druhém oboru a v případě zájmu se domluvit s naším
přednášejícím na konzultacích či poskytnutí výukových materiálů. Důležitá věc:
Pokud je přednáška zakončená zkoušku a vy chcete zkoušku v tomto akademickém
roce konat, MUSÍTE si předmět zapsat, i když na přednášku z jakýchkoli důvodů
chodit nebudete. Jinak byste nemohli ke zkoušce přistoupit!
3. Předměty kategorie B: U těch, kde je aktuálně nastavena kapacita 12, prosím
NEŽÁDEJTE o navýšení. Místa jsou rezervovaná pro první ročníky, které se začnou
zapisovat v září. Poté bude kapacita navýšena hromadně. Předměty s aktuální
kapacitou 20 jsou určeny pouze pro 2. a vyšší ročníky, zde můžete o navýšení požádat
vyučujícího a já Vám s jeho souhlasem kapacitu navýším. (Výjimkou
je předmět Kulturněhistorický kontext nov. čes. lit, KBH/VKHCL, kde přednášková
forma umožňuje vyšší počet účastníků; zde je kapacita 20 a v září bude navýšena na
40, aktuálně tedy také o navýšení nežádejte). V každém případě prosím o solidární
přístup (zapisujte si jen předměty, které skutečně chcete navštěvovat). Nemusíte se
bát, že byste měli béček nedostatek. V každém semestru zůstávají nakonec i místa
neobsazená.
4. Řiďte se prosím doporučenými ročníky a semestry, jak jsou u jednotlivých A
předmětů uvedeny.

5. Kdybyste narazili na jakýkoli problém nebo měli jakýkoli dotaz, obraťte se na mě
mailem nebo telefonicky, ať můžeme vše zavčasu vyřešit.
Děkuji za spolupráci a přeji úspěšné zvládnutí všech studijních povinností.
Zuzana Zemanová, sekretářka katedry
zuzana.zemanova@upol.cz, tel. 585 633 143

