Plzeň 28. března 2017
ZCU 007911/2017

Vyhláška děkana č. 7D/2017
ZÁPISY DO STUDIA PRO AK. R. 2017/18
A) ZÁPISY NOVĚ PŘIJATÝCH UCHAZEČŮ DO 1. ROČNÍKŮ Fakulty designu a umění
Ladislava Sutnara (dále jen FDULS) se budou konat v univerzitním areálu ZČU Bory, Univerzitní 28,
budova FDULS, centrální hala budovy fakulty, 1. patro, LS 213i, takto:
- 1. ročníky bakalářského studia: 7. a 8. září 2017 dle rozpisu viz níže,
- 1. ročníky navazujícího magisterského studia: 14. září 2017 dle rozpisu viz níže.

ŘÁDNÉ TERMÍNY
Dopolední zápisy začínají ve stanovený den vždy v 8.30 a končí ve 12.30 hod.,
odpolední zápisy začínají ve stanovený den vždy ve 13.30 a končí v 17.30 hod.
Vzhledem k důležitým informacím, sdělovaným v úvodu zápisu, je každý přijatý uchazeč
povinen zúčastnit se zápisu dle rozpisu hned od jeho začátku.
BAKALÁŘSKÉ OBORY
Obor

Datum

Místnost
LS 2013i

Začátek
zápisu
(hod.)
8.30

Obor Design
– specializace Průmyslový design
− specializace Produktový design
− specializace Design nábytku a interiéru
Obor Fashion design
− specializace Design oděvu

7. 9. 2017
(čtvrtek)

Obor Design kovu a šperku
Obor Multimediální design
– specializace Multimédia
– specializace Nová média
− specializace Animovaná a interaktivní tvorba
− specializace Užitá fotografie
Obor Ilustrace a grafika
– specializace Mediální a didaktická ilustrace
– specializace Komiks a ilustrace pro děti
– specializace Vizuální komunikace
– specializace Grafický design

7. 9. 2017
(čtvrtek)

Obor Ilustrace a grafika
– specializace Kniha a tvarování papíru
– specializace Ilustrace Grafika
– specializace Malba
Obor Sochařství
− specializace Socha a prostor
− specializace Keramika
Zahraniční uchazeči s výjimkou uchazečů slovenské
národnosti (program INTERSTUD) – dle informací zaslaných
s dopisem o přijetí.

8. 9. 2017
(pátek)

LS 213i
(všechny
ateliéry)

13.30

26. 5. 2017
(viz zasl.
dopis)

LS107

10.00
(viz
dopis)

LS 213i
(všechny
ateliéry)

8. 9. 2017
(pátek)

13.30

8.30

NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ OBORY
Obor

Datum

Obor Design kovu a šperku
Obor Fashion design
Obor Ilustrace a grafický design
– specializace Ilustrace
– specializace Grafický design
– specializace Malba

14. 9. 2017
(čtvrtek)

Obor Design
Obor Intermediální tvorba
- specializace Intermédia
- specializace Animovaná a interaktivní tvorba
- specializace Užitá fotografie
Obor Sochařství
- specializace Socha a prostor
- specializace Keramika

14. 9. 2017
(čtvrtek)

Místnost
LS 213i

Začátek
zápisu
(hod.)
8.30

LS 213i
(všechny
ateliéry)
13.30

K zápisu do 1. ročníků studia si přijatí uchazeči přinesou s sebou:
• platný občanský průkaz nebo cestovní pas − předem zkontrolovat datum platnosti
dokladu,
• úředně ověřenou kopii maturitního vysvědčení (BcA. studium – v případě, že tyto doklady
nebyly dosud dodány),
• psací potřeby,
• 1 aktuální samolepicí barevnou fotografii (rozměr 35 x 45 mm),
• veškeré dokumenty, jež byly uvedeny v pozvánce k zápisu,
• veškeré doklady a formuláře související se studiem, jež bude přijatý uchazeč požadovat
potvrdit.

Upozorňuji přijaté uchazeče 1. ročníků BcA. i MgA. studia, že administrativní začátek
akademického roku 2017/18 je 1. září 2017.
Přijatý uchazeč se stává studentem dnem zápisu.

NESTANDARDNÍ TERMÍN
zápisu přijatých uchazečů do 1. ročníků BcA. i MgA. studia + přijatých zahraničních uchazečů do 1. r.,
nezařazených do programu INTERSTUD:
- pondělí 18. září 2017, od 8.00 do 11.00 hod., areál ZČU Bory, budova FDULS, 1. patro, LS213i
Nemůže-li se přijatý uchazeč ze závažných důvodů zapsat v termínu řádném, může být po písemné
omluvě na základě domluvy se studijním oddělením fakulty zapsán do 1. r. v tomto tzv. nestandardním
termínu zápisu.
Dodatečné změny zápisu předmětů povoluji výjimečně provést v odůvodněných případech
pouze u 1. ročníků, a to v nejzazším termínu do úterý 19. září 2017 včetně.

B) ZÁPISY STUDENTŮ DO 2. A VYŠŠÍCH ROČNÍKŮ – bakalářské i navazující
magisterské obory

Zápisy studentů do 2. vyšších ročníků se uskuteční v areálu ZČU Bory, Univerzitní 28,
budova FDULS, 1. patro, centrální hala (LS213i) − viz rozpis níže.

ŘÁDNÉ TERMÍNY
Dopolední zápisy začínají ve stanovený den vždy v 8.30 a končí ve 12.30 hod.,
odpolední zápisy začínají ve stanovený den vždy ve 13.30 a končí v 17.30 hod.
Vzhledem ke sdělovaným důležitým informacím v úvodu zápisu upozorňuji všechny studenty
na povinnost zúčastnit se zápisu dle rozpisu hned od jeho začátku.

Datum

11. 9. 2017
(pondělí)

11. 9. 2017

Obor

Ročník

Bakalářské obory (BcA.)
Obor Ilustrace a grafika
– spec. Mediální a didaktická ilustrace
2. a vyšší
– spec. Komiks a ilustrace pro děti
ročník
− specializace Malba
Obor lustrace a grafika
– specializace Grafický design
– specializace Vizuální komunikace

Obor Ilustrace a grafika
− specializace Ilustrace Grafika
Obor Sochařství
− specializace Socha a prostor
− specializace Keramika

12. 9. 2017

Obor Multimediální design
− specializace Multimédia
− specializace Nová média
− specializace Intermédia
− spec. Animovaná a interaktivní tvorba
− specializace Užitá fotografie

Začátek
zápisu
(hod.)

LS213i
1. p.
(všechny
ateliéry)

8.30

LS213i
1. p.
(všechny
ateliéry)

13.30

2. a vyšší
ročník

LS213i
1. p.
(všechny
ateliéry)

8.30

2. a vyšší
ročník

LS213i
1. p.
(všechny
ateliéry)

13.30

2. a vyšší
ročník

− specializace Kniha a tvarování papíru

12. 9. 2017
(úterý)

Místnost
LS 213i

13. 9. 2017
(středa)

Obor Design
– specializace Produktový design
– spec. Design nábytku a interiéru
− specializace Průmyslový design

LS213i
1. p.
(všechny
ateliéry)

8.30

2. a vyšší
ročník

13. 9. 2017

Obor Fashion design
− specializace Design oděvu
− spec. Design obuvi a módních doplňků
Obor Design kovu a šperku

LS213i
1. p.
(všechny
ateliéry)

13.30

2. a vyšší
ročník

Datum

15. 9. 2017
(pátek)

15. 9. 2017

Obor

Ročník

Navazující magisterské obory (MgA.)
Obor Sochařství
− specializace Socha a prostor
− specializace Keramika
Obor Intermediální tvorba
2. a vyšší
− specializace Intermédia
ročníky
− spec. Animovaná a inter. tvorba
− specializace Užitá fotografie
Obor Design
Obor Design kovu a šperku
Obor Fashion design
Obor Ilustrace a grafický design
– specializace Ilustrace
− specializace Grafický design
− specializace Malba

Místnost
LS 213i

Začátek
zápisu
(hod.)

8.30
LS213i
1. patro
(všechny
ateliéry

13.30
2. a vyšší
ročníky

LS213i
1. patro
(všechny
ateliéry

K zápisu si studenti vyšších ročníků přinesou s sebou:
• psací potřeby,
• písemnou plnou moc k provedení zápisu (v případě, že výjimečně některý student zastupuje
jiného studenta, jenž se ze závažných zdravotních důvodů nemůže k zápisu dostavit), přičemž
pověřený student musí být náležitě zasvěcen do studijní problematiky zastupovaného
studenta, jinak bude zastupovaný student převeden na nestandardní termín zápisu,
• veškeré doklady a formuláře související se studiem, jež bude student požadovat potvrdit.

NESTANDARDNÍ TERMÍN ZÁPISU STUDENTŮ 2. A VYŠŠÍCH ROČNÍKŮ
BCA. I MGA. STUDIA
- pondělí 18. září 2017, od 12.00 do 13.30 hod., areál ZČU Bory, budova FDULS, 1. patro, LS213i.
Po předchozí písemné omluvě studenta se uskuteční společně pro všechny studenty vyšších ročníků
BcA. i navazujících MgA. oborů tzv. nestandardní zápisy.
Upozornění:
Neprovede-li student zápis do studia pro ak. r. 2017/18 v termínech stanovených touto
vyhláškou a neomluví se nejpozději do 5 pracovních dnů po zahájení výuky v ak. r. 2017/18,
či po ukončení přerušení studia nebo od odpadnutí překážky bránící omluvě nepožádá děkana
o náhradní termín zápisu nebo o přerušení studia, anebo děkan omluvu nepřijme, bude mu
ukončeno studium pro nesplnění požadavků vyplývajících ze studijního programu, studijního
oboru (dle Čl. 65, odst. 1, písm. j) SZŘ ZČU).
Pravidelná výuka v zimním semestru ak. r. 2017/18 začíná pro všechny studenty FDULS dle rozvrhu
ve středu 20. září 2017.

Tato vyhláška nabývá účinnosti od 28. března 2017.

Doc. akad. mal. Josef Mištera, v. r.
děkan
Vyřizuje: Vojtěchová, tel. 377 636 712

