UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE
Přírodovědecká fakulta
Albertov 6
128 43 Praha 2
OPATŘENÍ DĚKANA č. 8/2016
k zápisům ke studiu v akademickém roce 2016/2017

Čl. 1
Předmět úpravy
Toto opatření stanovuje termíny zápisů do 1. ročníků studia v bakalářských, navazujících
magisterských a doktorských programech a termíny zápisů do dalších úseků studia
v bakalářském a navazujícím magisterském studiu. Termíny zápisů do prvních ročníků jsou
stanoveny v souladu s odst. 5 opatření rektora 9/2015 – Harmonogram přijímacího řízení ke
studiu pro akademický rok 2016/2017 a čl. 4, odst. 1 Studijního a zkušebního řádu UK v Praze
(SaZŘ UK). Povinnost studenta zapsat se do dalšího úseku studia vyplývá z čl. 4, odst. 5 a 6
SaZŘ UK.
Čl. 2
Zápis do 1. ročníku bakalářského studia
Zápisy prvních ročníků bakalářského studia probíhají v rámci třídenních úvodních
soustředění v areálu fakulty pro programy Speciální chemicko-biologické obory, Biologie a
Bioinformatika nebo ve výcvikovém středisku Univerzity Karlovy Horním Poříčí pro programy
Chemie, Biochemie, Demografie, Klinická a toxikologická analýza, Geografie, Geologie,
Ekologie a ochrana prostředí a všechny obory zaměřené na vzdělávání.
Termíny soustředění jsou stanoveny pro jednotlivé studijní programy a obory takto:
29. 8. – 31. 8. 2016
obory Biochemie, Klinická a toxikologická analýza a Medicinální chemie
31. 8. – 2. 9. 2016
programy Ekologie a ochrana prostředí, Geologie, obory Chemie a Chemie životního
prostředí a učitelské obory všech programů
31. 8. – 2. 9. 2016
Speciální chemicko-biologické obory, Biologie (mimo učitelské obory), Bioinformatika
2. 9. – 4. 9. 2016
programy Demografie a Geografie (mimo učitelské obory)

1

13. 9. 2016
Náhradní termín zápisu pro uchazeče všech programů, kteří se nemohou zúčastnit úvodního
soustředění. O tento termín je nutné požádat prostřednictvím elektronické žádosti
na webu fakulty.
Informace o čase, místu konání a další podrobnosti k zápisu v řádném termínu budou
uchazečům zasílány v písemné formě na začátku července 2016.

Čl. 3
Zápis do 1. ročníku navazujícího magisterského studia
Zápisy prvních ročníků navazujícího magisterského studia probíhají v areálu fakulty v těchto
termínech:
11. 7. 2016

Předčasný termín zápisu pro uchazeče všech programů
O tento termín lze požádat zejména z důvodu výjezdu do zahraničí v rámci
programu ERASMUS v prvním semestru studia prostřednictvím elektronické
žádosti na webu fakulty.

16. 9. 2016

Termín zápisu pro uchazeče – absolventy jiných fakult a vysokých škol
a pro absolventy jarního termínu státních závěrečných zkoušek na UK PřF.

23. 9. 2016

Náhradní termín zápisu pro uchazeče, kteří se nemohou řádného termínu
zápisu zúčastnit ze závažných, zejména zdravotních důvodů a pro uchazeče absolventy podzimního termínu státních závěrečných zkoušek na UK PřF.

Informace o čase, místu konání a další podrobnosti k zápisu v řádném termínu budou
uchazečům zasílány v písemné formě na začátku července 2016.

Čl. 4
Zápis do 1. ročníku doktorského studia
Zápisy do prvních ročníků doktorského studia probíhají v areálu fakulty v těchto termínech:
26. 9. 2016

Termín zápisu pro uchazeče – absolventy zahraničních vysokých škol s
výjimkou uchazečů ze SR, kteří do tohoto data obdrží osvědčení o uznání
zahraničního vzdělávání (nostrifikaci)

29. 9. 2016

Termín zápisu pro uchazeče – absolventy vysokých škol v České republice a
Slovenské republice

Náhradní termín zápisu pro uchazeče, kteří se ze závažných důvodů nemohou dostavit
k zápisu v řádném termínu, je přípustný po dohodě s referentkami pro doktorské studium.
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Uchazeči, o jejichž podané žádosti o uznání zahraničního vzdělání nebude do 26. 9. 2016
rozhodnuto, se mohou po obdržení osvědčení o rovnocennosti zahraničního vzdělání zapsat
do studia v období od 1. 10. 2016 do 21. 10. 2016.
Informace o čase, místu konání a další podrobnosti k zápisu v řádném termínu budou
uchazečům zasílány v písemné formě na začátku července 2016.

Čl. 5
Zápis do dalšího úseku studia v bakalářském a navazujícím magisterském studiu
Zápis do dalšího úseku studia v bakalářském a navazujícím magisterském studiu lze provést
v úředních hodinách na studijním oddělení v termínu od 1. 6. 2016 do 30. 9. 2016.
Před zápisem je nezbytné mít splněny podmínky pro postup do dalšího úseku studia.
Podrobný návod na provedení zápisu do dalšího úseku studia je zveřejněn na stránkách
fakulty na adrese https://www.natur.cuni.cz/fakulta/studium/agenda-bcmgr/navody/elektronicky-zapis-do-dalsiho-useku-studia
Náhradní termín zápisu je 12. 10. 2016 v úředních hodinách studijního oddělení.
Pokud se student nezapíše do dalšího úseku studia v řádném ani v náhradním termínu,
postupuje se podle čl. 4, odst. 6 Studijního a zkušebního řádu UK v Praze.

Čl. 6
Závěrečná ustanovení
Tento předpis je platný ode dne vydání a je účinný od 1. 5. 2016.
Osobou odpovědnou za realizaci tohoto opatření a kontrolu jeho dodržování stanovuji
vedoucí studijního oddělení.

V Praze dne 9.3.2016

prof. RNDr. Bohuslav Gaš, CSc.
děkan fakulty
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