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Elektronický zápis jednotlivých předmětů pro zimní semestr akademického roku 2020/2021 

provádějí studenti prezenčního studia prostřednictvím IS STAG. 
 

Pondělí 14. září - kroužkový předzápis - pro všechny ročníky od 8.00 do 7.59 hodin 

následujícího dne - kdy si student zvolí kroužek a tím si zapíše všechny povinné předměty 

nadefinované pro daný kroužek. 

V dalších dnech bude zpřístupněn IS STAG od 8.00 (podle ročníků) do 2. října do 23.59 

hod. 

úterý 15. září - 2. ročníky navazujícího Mgr. studia a 3. ročníky bakalářského studia  
 

středa 16. září - 1. ročníky navazujícího Mgr. studia a 2. ročníky bakalářského studia  
 

čtvrtek 17. září - 1. ročníky bakalářského studia.  
 

Zápis cizích jazyků bude spuštěn pro všechny studenty najednou od 18. 9. 2020. 

Výuka  TV začíná od 29. 9. 2020 (el. zápis předmětu zveřejněn KTV na intranetu). 
 

V období od 18. září do 2. října si studenti mohou ještě předměty s volnou kapacitou doplnit, 

případně některé předměty zrušit. Po tomto termínu (2. října 2020) již nebudou mít 

studenti možnost přístupu do IS STAGu k zápisu jednotlivých předmětů a nebudou již tak 

moci své zapsané předměty měnit nebo doplňovat. 

Upozorňujeme, že dle čl. 4, odstavce 12 Studijního a zkušebního řádu Univerzity Pardubice 

zápisem předmětů se stává osobní studijní plán pro studenta závazným ve smyslu jeho plnění. 

Zápis předmětů se provádí přes webové rozhraní z kteréhokoliv počítače.  
Zápis probíhá dvěma způsoby:  

Kroužkový předzápis - kdy si student zvolí kroužek a tím si zapíše všechny povinné 

předměty nadefinované pro daný kroužek. 

Individuální předzápis - student si vybírá (zapisuje) jednotlivé předměty dle svého 

studijního plánu. 

Zkratky jednotlivých kroužků jsou uvedeny na webových stránkách www.upce.cz                         

– STUDENTSKÝ INTRANET.  

Pokud si chce student zapsat jako volitelný předmět, který má statut povinného 

předmětu v jiném studijním oboru, může o to požádat na studijním oddělení od 21. září 

2020 (10. np. - p. Michaela Marešová), a to pouze v případě volné kapacity. 

Při tvorbě osobního studijního plánu musí student respektovat požadavky Studijního a 

zkušebního řádu Univerzity Pardubice (čl. 4, odstavec 10), studijního plánu svého studijního 

programu, principy kreditového systému a rovněž pravidla návaznosti předmětů a způsob 

přihlašování povinně volitelných a volitelných předmětů podle příslušného studijního plánu. 

Student si může zapsat a absolvovat předměty jiných studijních programů stejného stupně, tj. 

bakalářský program předměty bakalářských programů, navazující magisterský program 

předměty navazujících magisterských programů. 

 

2. září 2020                                               
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