UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE
FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ

PRAVIDLA PRO ORGANIZACI STUDIA
Akademický senát Fakulty humanitních studií se podle § 27 odst. 1 písm. b) a § 33 odst. 1
písm. e) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů
(zákon o vysokých školách), v platném znění a podle čl. 20a písm. a) Statutu Fakulty
humanitních studií usnesl na těchto Pravidlech pro organizaci studia na Fakultě humanitních
studií, jako jejím vnitřním předpisu:
Článek 1
Úvodní ustanovení
Tato Pravidla pro organizaci studia na Fakultě humanitních studií (dále jen „předpis“) stanoví
podle čl. 19 odst. 1 a 2 a souvisejících ustanovení Studijního a zkušebního řádu Univerzity
Karlovy v Praze (dále jen „univerzita“) požadavky studijních programů uskutečňovaných na
Fakultě humanitních studií (dále jen „fakulta“) a upravují podrobnosti o organizaci studia na
fakultě.

ČÁST I.

POŽADAVKY BAKALÁŘSKÝCH A MAGISTERSKÝCH STUDIJNÍCH
PROGRAMŮ PODLE STUDIJNÍHO A ZKUŠEBNÍHO ŘÁDU UNIVERZITY
Článek 2
Úseky studijních programů

(K čl. 4 odst. 5 Studijního a zkušebního řádu univerzity)

Pro všechny bakalářské a magisterské studijní programy uskutečňované na fakultě jsou úseky
studia semestry.
Článek 3
Podíl kreditů za volitelné předměty pro průběžnou kontrolu studia
(K čl. 4 odst. 10 Studijního a zkušebního řádu univerzity)

1.

Podíl počtu kreditů získaných studentem zapsaným v bakalářském nebo navazujícím
magisterském studijním programu za absolvování volitelných předmětů vůči normálnímu
počtu kreditů příslušnému dané průběžné kontrole studia, nad jehož rámec o započítání
volitelných předmětů pro účely této průběžné kontroly rozhoduje děkan, tvoří dvacet
procent.
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Článek 4
Minimální počty kreditů

(K čl. 4 odst. 11 Studijního a zkušebního řádu univerzity)

1.

Minimální počty kreditů nutné pro zápis do dalšího úseku studia jsou u bakalářského
studijního programu:
a) 25 kreditů pro zápis do druhého úseku studia,
b) 50 kreditů pro zápis do třetího úseku studia,
c) 75 kreditů pro zápis do čtvrtého úseku studia,
d) 100 kreditů pro zápis do pátého úseku studia,
e) 125 kreditů pro zápis do šestého úseku studia,
f) 150 kreditů pro zápis do sedmého úseku studia,
g) 160 kreditů pro zápis do osmého úseku studia.
h) 160 kreditů pro zápis do dalších úseků studia až do vyčerpání maximální možné
doby studia v souladu s odst. 13 čl. 4 Studijního a zkušebního řádu univerzity.

2.

Minimální počty kreditů nutné pro zápis do dalšího úseku studia ve dvouletých
navazujících magisterských studijních programech jsou:
a) 25 kreditů pro zápis do druhého úseku studia,
b) 50 kreditů pro zápis do třetího úseku studia,
c) 75 kreditů pro zápis do čtvrtého úseku studia,
d) 100 kreditů pro zápis do pátého úseku studia,
e) 100 kreditů pro zápis do dalších úseků studia až do vyčerpání maximální možné
doby studia v souladu s odst. 13 čl. 4 Studijního a zkušebního řádu univerzity.
Článek 5
Individuální studijní plán

(K čl. 4 odst. 12 Studijního a zkušebního řádu univerzity)

Podrobnosti o individuálním studijním plánu se nestanoví.
Článek 6

Formy studia, přestupy
(K čl. 4 odst. 14 Studijního a zkušebního řádu univerzity)

1.

U studijních programů, které jsou uskutečňovány v prezenční i kombinované formě
studia, je možný přestup mezi oběma formami:
a) při zápisu do studia;
b) vždy po úspěšném absolvování průběžné kontroly studia.
Článek 7
Změna studijního plánu během přerušení studia

(K čl. 5 odst. 6 Studijního a zkušebního řádu univerzity)

Podrobnosti o postupu po přerušení studia, během něhož došlo ke změně studijního plánu,
podle kterého student studoval, se nestanoví.
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Článek 8
Právo na zápis předmětu

(K čl. 6 odst. 2 Studijního a zkušebního řádu univerzity)

Právo zapsat si předmět vyučovaný na fakultě je dotčeno:
a) studijním plánem studijního programu uskutečňovaného na fakultě, pokud tento
u daného předmětu zápis předmětu podmiňuje nebo vylučuje podle čl. 6 odst. 5
písm. a), c) anebo e) Studijního a zkušebního řádu univerzity, jde-li o předmět
zařazený jako povinný nebo povinně volitelný v daném studijním programu,
b) kapacitními důvody podle čl. 6 odst. 6 Studijního a zkušebního řádu univerzity;
v takovém případě vždy mají přednost při zápisu daného předmětu studenti,
kteří si ho zapisují v souladu s doporučeným studijním plánem; případné
kapacitní omezení je uvedeno v SIS,
c) nepředložením lékařského potvrzení o způsobilosti účastnit se výuky daného
předmětu ve lhůtě stanovené děkanem; seznam předmětů, jejichž zápis je vázán
na předložení takového potvrzení, je dán opatřením děkana.
Článek 9
Opakovaný zápis předmětu

(K čl. 6 odst. 7 Studijního a zkušebního řádu univerzity)

1.

Opakování zápisu předmětu, který je studijním plánem daného studijního programu
stanoven jako povinný, je vyloučeno.

2.

Opakování zápisu předmětu, který je studijním plánem daného studijního programu
stanoven jako povinně volitelný, je vyloučeno. Toto opatření se netýká povinně
volitelných předmětů, u kterých je v SIS uveden atribut „Lze splnit opakovaně.“.

3.

Opakování zápisu předmětu vyučovaného na fakultě, který je pro daný studijní program
předmětem volitelným, je vyloučeno Toto opatření se netýká povinně volitelných
předmětů, u kterých je v SIS uveden atribut „Lze splnit opakovaně.“.

4.

Opakování zápisu souborných zkoušek [čl. 6 odst. 8 písm. d) Studijního a zkušebního
řádu univerzity] je vyloučeno.
Článek 10
Kolokvium, zápočet a klauzurní práce

(K čl. 6 odst. 10 Studijního a zkušebního řádu univerzity)

U předmětů vyučovaných na fakultě je zápočet vždy samostatnou formou kontroly studia.
Článek 11
Skládání částí státních závěrečných zkoušek

(K čl. 7 odst. 7 Studijního a zkušebního řádu univerzity)

1.

Počet kreditů nutných pro konání jiné než poslední části státní závěrečné zkoušky v
bakalářském studijním programu Humanitní studia, studijním oboru Studium humanitní
vzdělanosti, je 180 kreditů. Ke všem částem státní závěrečné zkoušky se student poprvé
přihlašuje najednou.
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2.

Počet kreditů nutných pro konání jiné než poslední části státní závěrečné zkoušky v
magisterském studijním programu Humanitní studia, studijním oboru Genderová studia,
je 120 kreditů. Ke všem částem státní závěrečné zkoušky se student poprvé přihlašuje
najednou.

3.

Počet kreditů nutných pro konání jiné než poslední části státní závěrečné zkoušky
v magisterském studijním programu Humanitní studia, studijním oboru Obecná
antropologie, je 24 kreditů.

4.

Počet kreditů nutných pro konání jiné než poslední části státní závěrečné zkoušky v
magisterském studijním programu Humanitní studia, studijním oboru Studia občanského
sektoru, je 27 kreditů pro konání první části státní závěrečné zkoušky a 22 kreditů pro
konání druhé části státní závěrečné zkoušky.

5.

Počet kreditů nutných pro konání jiné než poslední části státní závěrečné zkoušky v
magisterském studijním programu Sociální politika a sociální práce, studijním oboru
Řízení a supervize v sociálních a zdravotnických organizacích, je 120 kreditů. Ke všem
částem státní závěrečné zkoušky se student poprvé přihlašuje najednou.

6.

Počet kreditů nutných pro konání jiné než poslední části státní závěrečné zkoušky v
magisterském studijním programu Mediální a komunikační studia, studijním oboru
Elektronická kultura a sémiotika, je 12 kreditů pro konání první části státní závěrečné
zkoušky a 27 kreditů pro konání druhé části závěrečné zkoušky.

7.

Počet kreditů nutných pro konání jiné než poslední části státní závěrečné zkoušky v
magisterském studijním programu Ekologie a ochrana prostředí, studijním oboru Sociální
a kulturní ekologie, je 60 kreditů pro konání první části státní závěrečné zkoušky, 90
kreditů pro konání druhé části státní závěrečné zkoušky a 120 kreditů pro konání třetí
části státní závěrečné zkoušky.

8.

Počet kreditů nutných pro konání jiné než poslední části státní závěrečné zkoušky v
magisterském studijním programu Humanitní studia, studijním oboru Orální historie soudobé dějiny, je 120 kreditů. Ke všem částem státní závěrečné zkoušky se student
poprvé přihlašuje najednou.

9.

Počet kreditů nutných pro konání jiné než poslední části státní závěrečné zkoušky v
magisterském studijním programu Humanitní studia, studijním oboru Historická
sociologie, je 120 kreditů. Ke všem částem státní závěrečné zkoušky se student poprvé
přihlašuje najednou.

10. Počet kreditů nutných pro konání jiné než poslední části státní závěrečné zkoušky v
magisterském studijním programu Filosofie, studijním oboru Německá a francouzská
filosofie v Evropě je 120 kreditů. Ke všem částem státní závěrečné zkoušky se student
poprvé přihlašuje najednou.
Článek 12
Celkový počet kreditů za povinné a povinně volitelné předměty
(K čl. 7 odst. 8 Studijního a zkušebního řádu univerzity)

Celkový počet kreditů odpovídající všem povinným předmětům pro konání jednotlivých částí
státní zkoušky ve studijních programech uskutečňovaných na fakultě spolu s minimálním
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počtem kreditů z povinně volitelných předmětů se odlišně oproti počtu stanovenému v čl. 7
odst. 8 Studijního a zkušebního řádu univerzity nestanoví.
Článek 13
Další podmínky pro absolvování s vyznamenáním
(K čl. 7 odst. 11 Studijního a zkušebního řádu univerzity)

Další podmínky pro absolvování s vyznamenáním se nestanoví.

ČÁST II.

PODROBNOSTI O ORGANIZACI STUDIA V BAKALÁŘSKÝCH A
MAGISTERSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMECH
Článek 14
Zápis předmětů
1.

Studenti bakalářského a magisterských studijních oborů zapisují předměty pouze
elektronicky v informačním systému. Zápis předmětů probíhá na začátku každého
semestru.

2.

Předzápis povinných předmětů, u kterých jsou splněny podmínky podle čl. 6 odst. 5
písm. a) Studijního a zkušebního řádu univerzity, probíhá v SIS automaticky.

3.

Období elektronického zápisu předmětů pro jednotlivé úseky studia je určeno
harmonogramem akademického roku V tomto období je zápis pouze předběžný a
studenti ho mohou sami dle potřeby měnit. Po uplynutí této lhůty studijní oddělení
zapíše studentovi zvolené předměty definitivně, jakýkoli zásah do takto zapsaných
předmětů není studentovi nadále umožněn.
Článek 15
Kontrola studia

1.

Kontroly studia předmětů jsou zapisovány do informačního systému, a to přímo
vyučujícími, pouze ve výjimečných případech pak Sekretariátem bakalářského či
magisterského studia.

2.

Kontrolu studia povinně volitelného a volitelného předmětu je student povinen splnit do
konce zkouškového období téhož úseku studia, ve kterém byl předmět zapsán.

3.

Kontrolu studia povinného předmětu je student povinen splnit nejpozději do konce
zkouškového období bezprostředně následujícího úseku studia.

4.

Průběžná kontrola studia probíhá na konci každého semestru na základě údajů zapsaných
řádně v informačním systému. Na kontroly studia předmětů zapsané jiným způsobem
není brán zřetel.
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5.

Na konci každého úseku studia může student požádat děkana o mimořádné přerušení
studia, byť nemá uzavřeny všechny studijní povinnosti, a to s uvedením návrhu nápravy
nesplněných povinností, např. jejich splněním v rámci programu CŽV.

6.

Na konci každého úseku studia bude studentovi předmět, u kterého neabsolvoval
předepsanou kontrolu studia předmětu, označen v SIS jako nesplněný (znak =).

7.

Pro konání zkoušek je určeno zejména zkouškové období semestru, ve kterém probíhá
výuka předmětu. Pro toto zkouškové období vypisuje vyučující termíny zkoušek podle čl.
6 odst. 16 studijního a zkušebního řádu univerzity. Termíny vyučující vypisuje v SIS.

8.

Termíny podle odstavce 7 jsou určeny pro nejvýše tři přihlášení se daného studenta na
zkoušku z daného zapsaného předmětu, nejde-li o postup po řádné omluvě podle čl. 6
odst. 16 věty třetí. Studijního a zkušebního řádu univerzity. O řádnosti omluvy rozhoduje
vyučující.

9.

Vyučující může stanovit, že na opravné termíny se mohou hlásit pouze studenti, již byli z
dané zkoušky klasifikováni neprospěl, nesmí tím být ovšem nijak dotčena žádná
ustanovení čl. 6 odst. 16 Studijního a zkušebního řádu univerzity.
Článek 15a

Závěrečná práce, státní závěrečná zkouška

Student má právo obdržet posudek školitele i oponenta bakalářské/magisterské práce
nejpozději tři pracovní dny před konáním obhajoby.

ČÁST III.

PODROBNOSTI O ORGANIZACI STUDIA
V DOKTORSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMECH
Článek 16
Podrobnosti o organizaci studia v doktorských studijních programech upravuje opatření
děkana (viz čl. 19 odst. 2 Studijního a zkušebního řádu univerzity).

ČÁST IV.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
Článek 17
1.

Tento předpis byl schválen akademickým senátem fakulty dne 1. června 2006.
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2.

Tento předpis nabývá platnosti dnem schválení akademickým senátem univerzity. 1)

3.

Tento předpis nabývá účinnosti pět dní po nabytí platnosti, s výjimkou části I. až III.,
které nabývají účinnosti prvním dnem akademického roku 2006/2007.

Mgr. Aleš Svoboda
předseda AS FHS UK

Doc. PhDr. Ladislav Benyovszky, CSc.
děkan FHS UK

prof. RNDr. Jan Hála, DrSc.
předseda AS UK

Ustanovení o účinnosti novely:
Tento předpis [novela schválena AS UK FHS dne 4. prosince 2008] nabývá platnosti dnem
schválení akademickým senátem univerzity2). Tento předpis nabývá účinnosti prvního dne
zimního semestru akademického roku 2009/2010, vyjma ustanovení čl. 1 bodů 6 až 8
[novelizace čl. 4], které nabývají účinnosti dnem nabytí platnosti.
Ustanovení o účinnosti druhé novely:
Tento předpis [novela schválena AS UK FHS dne 14. října 2010] nabývá platnosti dnem
schválení akademickým senátem univerzity3). Tento předpis nabývá účinnosti prvního dne
letního semestru akademického roku 2010/2011, přičemž zimní semestr 2010/2011 bude
dokončen podle pravidel platných na jeho počátku, včetně nápravné lhůty.

1)

§ 9 odst. 1 písm. b) zákona o vysokých školách. Akademický senát univerzity schválil
tento vnitřní předpis dne 2. června 2006.

2)

§9 odst. 1 písm. b) zákona o vysokých školách. Akademický senát univerzity schválil tento
řád dne 27. března 2009.

3)

§9 odst. 1 písm. b) zákona o vysokých školách. Akademický senát univerzity schválil tento
řád dne 3. prosince 2010.
Strana 7 z 8

Ustanovení o účinnosti třetí novely:
Tento předpis [novela schválená AS UK FHS dne 14. června 2012] nabývá platnosti dnem
schválení akademickým senátem univerzity4). Tento předpis nabývá účinnosti dnem nabytí
platnosti vyjma ustanovení čl. 1 bodů 1 [změna počtu kreditů potřebných pro státní závěrečné
zkoušky na studijní obor Studia občanského sektoru] a 4 [vypuštění ustanovení o
harmonogramu akademického roku], které nabývají účinnosti prvního dne zimního semestru
akademického roku 2012/2013.
Ustanovení o účinnosti čtvrté novely:
Tento předpis [novela schválena AS UK FHS dne 9. února 2012] nabývá platnosti dnem
schválení akademickým senátem univerzity5). Tento předpis nabývá účinnosti prvním dnem
zimního semestru následujícího akademického roku po nabytí platnosti.
Ustanovení o účinnosti páté novely:
Tento předpis [novela schválena AS UK FHS dne 14. února 2013] nabývá platnosti dnem
schválení akademickým senátem univerzity 6). Tento předpis nabývá účinnosti prvním dnem
nabytí platnosti.

4)

§9 odst. 1 písm. b) zákona o vysokých školách. Akademický senát univerzity schválil tento
řád dne 19. října 2012.

5)

§9 odst. 1 písm. b) zákona o vysokých školách. Akademický senát univerzity schválil tento
řád dne ................................................... .

6)

§9 odst. 1 písm. b) zákona o vysokých školách. Akademický senát univerzity schválil tento
řád dne 19. října 2013.
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