Pravidla pro provádění kontrol studijních povinností pro studenty programu
navazujícího magisterského studia BIOLOGIE
Změny ve studijních předpisech UK i centralizace SIS, které probíhají od roku 2006,
jsou vedeny snahou zajistit maximum práv studentovi, poskytnout mu jasná pravidla pro
studium, a umožnit mu i kombinovat studium mezi fakultami a se zahraničím. Dalekosáhlé
změny přinášejí ale i negativa, mimo jiné i neustálé přesuny ve studijních plánech.
S cílem minimalizovat problémy budeme v navazujícím magisterském studiu Biologie
provádět kontroly studijních povinností v roce 2008 tak jak je uvedeno níže. Uvedená
pravidla vycházejí z rozhodnutí vedení fakulty a z technických možností, které má současná
verze centralizovaného SIS.
Pro každý obor navazujícího magisterského studia biologie a pro každé jeho zaměření
existuje v SIS studijní plán. V rámci kontroly studia se zjišťuje, zda student splnil podmínky
pro ukončení studia. Kontroly jsou následujících druhů:
1. kontrola celkového počtu kreditů - počítají se všechny kredity, které student získal,
včetně kreditů získaných v rámci Erasmu atp.
2. kontrola povinných předmětů - povinné předměty jsou sestaveny do skupin; student
musí splnit všechny předměty ve skupině. V případě, že je studentovi nějaký předmět uznán
bez kreditů (například ho splnil v rámci bakalářského studia), pro tuto kontrolu je splněn (ač
se kredity nezpočítávají do celkového počtu za studium).
3. kontrola povinně volitelných (PV) předmětů - pro každou skupinu PV předmětů je
sestavena tzv. „malá skupina“. Jednotlivým předmětů jsou v rámci skupiny přiděleny interní
body (odpovídají kreditům) a student má za povinnost jich splnit minimální požadovaný počet
- viz údaj v posledních řádcích tabulek PV předmětů v Karolince. V případě, že je studentovi
nějaký předmět uznán bez kreditů se interní body za tento předmět studentovi pro splnění
skupiny započítávají. Tedy, nemusí si volit další PV předměty. Do celkového počtu kreditů za
studium se mu však kredity v případě předmětů uznaných bez kreditů (například z důvodu
dřívějšího absolvování) nezapočítávají. Student tedy musí splnit náhradou více volitelných
předmětů.
3. kontrola seminářů - student má za povinnost získat 4 kredity za absolvování
předepsaných seminářů dle svého oboru či zaměření.
Studenti, kteří nastoupili ke studiu v roce 2006, budou po oba roky studia kontrolováni podle
požadavků uvedených v Karolince roku 2006/2007.
Studenti, kteří nastoupili ke studiu v roce 2007, budou po oba roky studia kontrolováni podle
požadavků uvedených v Karolince roku 2007/2008.
Studijní referentky přiřadí jednotlivým studentům studijní plány odpovídající jejich zaměření
(studenti mají za úkol informaci o zaměření dodat na studijní oddělení) a roku nástupu na
fakultu. V nejbližší době budou moci studenti tyto kontroly studia spouštět sami v rámci
aplikace SIS (zavedení této funkce bude avizováno na stránkách studijního oddělení).
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