Studijní plán na ZS 2013/14 – Otázky a odpovědi
A. Základní informace k aktuálním studijním plánům
Studující si zapisují předměty podle původního plánu vyjma těch, které nejsou tento rok vedeny.
Místo těchto nerozvrhovaných předmětů si zapíší kurz náhradní.
Bc. 1. Ročník – studuje podle nového studijního plánu
Bc. 2. Ročník – studuje podle původního studijního plánu (vč. úrovně jazykové zkoušky).
Bc. 3. ročník – studuje podle starého studijního plánu (vč. úrovně jazykové zkoušky).
Mgr. 1. Ročník – studuje podle nových studijních plánů
Mgr. 2. ročník – podle starého plánu; zbytek kreditů z volitelných předmětů.
Dodatek:
Studenti si zapisují povinné předměty, cizí jazyk, povinné předměty v rámci vybraného segmentu (sociální,
vizuální či aplikovaná antropologie) a předměty povinně volitelné. Každý student musí v průběhu studia
absolvovat všechny společné povinné předměty, i ty v rámci vybrané specializace. Jelikož dochází k úpravám
studijních plánů, studenti postupují dle studijního plánu, který byl platný v době jejich nástupu do studia. Tedy
např. studenti segmentu Aplikovaná antropologie, kteří jsou zapsáni ve druhém a třetím ročníku bakalářského
studia, nemusí (mohou) zapisovat Jazykový kurz romštiny III a IV. Jelikož dochází k úpravě studia směrem, který
bude lépe odpovídat oboru, byly některé kurzy zrušeny. Tyto úpravy se prozatím nejvíce dotkly segmentu
Aplikovaná antropologie. Jedná se o předměty, které patří spíše k oborům jako sociální práce či komunitní
studia, ovšem z hlediska sociální antropologie (byť aplikované) jsou nevhodné. Naopak byly vytvořeny nové
kurzy, které jsou pro segment Aplikovaná antropologie velmi vhodné (např. AMAR, náhrada za EXAZA). Ty
mohou být součástí společně povinných předmětů nebo předmětů povinně volitelných. Studenti tak mají
možnost volnějšího rozhodování při výběru preferovaných kurzů a sestavování svého kurikula.

B. Otázky týkající se zápisů předmětů a podmínek jejich slnění:
Na základě vašich podnětů zde najdete odpovědi na nejčastěji kladené otázky.
I. Co znamenají prerekvizity?
Prerekvizity znamenají tzv. podmiňující předměty, tj. kurzy, které je třeba mít splněny, aby bylo
možno si zapsat předmět, u kterého jsou uvedeny. Například předměty požadující prerekvizitu VAM
nebo KDAE je možné zapsat, když máte splněn jeden ze dvou uvedených předmětů. V jiných
případech se jedná o kombinaci vyžadovaných prerekvizit.
II. Mění se úroveň povinné dosažené úrovně jazykové zkoušky z A2 na B2?
Studujícím, kteří nastoupili před letošním akademickým rokem 2013/14 se úroveň jazykové zkoušky
nemění. Nový požadavek na zvýšení úrovně jazykové zkoušky se tedy vztahuje na nastupující
studenty prvního ročníku. O zvýšení úrovně bylo rozhodnuto proděkankou pro studijní záležitosti
Šárkou Ježkovou.

III. Co mám dělat, když nemám splněn některý z dříve povinných předmětů (například USO – Úvod do
sociologie) a ten není již dále rozvrhován?
Předmět bude nahrazen zapsáním jiného předmětu.
C. Vedení prací – vedoucí
I. Co mám dělat, když vedoucí práce již nepůsobí na FF UPa?
Vedení prací je možno řešit několika způsoby: a) je možné se s vedoucím práce dohodnout na další
formě vedení jakožto s externím pracovníkem; b) mohu vyhledat jiného vyučujícího KSV a dohodnout
se s ním na vedení práce; c) mohu požádat vedení katedry o přidělení nového vedoucího práce.

