Vítejte na zápisu do 1. ročníku

Filozofická fakulta
Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem
Pasteurova 13
400 96 Ústí nad Labem
Web: http://ff.ujep.cz
Email: sekretariat@ff.ujep.cz

Filozofická fakulta UJEP
(2004/2006 – 2021)
PRACOVIŠTĚ FAKULTY:
▪

Katedra archivnictví a PVH

▪

Katedra filozofie a humanitních studií

▪

Katedra germanistiky

▪

Katedra historie

▪

Katedra politologie

▪

Ústav slovansko-germánských studií

CENTRA:
▪

Jazykové centrum

▪

Centrum dokumentace a digitalizace
kulturního dědictví

▪

Centrum občanského vzdělávání

▪

Metodické centrum CEPRONIV
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Zázemí Filozofické fakulty (OP VaVpI 2011-2014)

1920

2011

2011-14

2021
http://ff.ujep.cz/ff/fakulta/2011-06-23-15-10-43/zalozeni-ff-ujep
https://usti-aussig.net/stavby/karta/nazev/281-tuberkulozni-pavilon

I. Student a jeho práva
1) Plnoprávný člen akademické obce
• právo volit a být volen do akad. senátu

2) Přístup k informačním zdrojům
• Vědecká knihovna UJEP od r. 2013
• Knihovny, resp. mediotéky kateder
• Platforma pro distanční formu studia
https://moodle.ff.ujep.cz/

3) Možnost získání stipendia:
a.

Ubytovací stipendium (1. ročník – žádat v IS Stag do 6. 11. 2021)
• Podmínky - ve Stipendijním řádu UJEP na webu UJEP – sekce: Úřední deska → Dokumenty

b.

Sociální stipendium (do 6. 11. 2021)

c.

Mimořádná stipendia

d. Prospěchové stipendium (vyšší ročníky studia)

Vše podstatné a aktuální na webu UJEP – Finanční podpora
https://www.ujep.cz/cs/financni-podpora

II. Student a jeho povinnosti
1) Studijní povinnosti vyplývající ze studijního plánu :
a. Povinné kurzy (v IS Stag statut A)

b. Povinně volitelné kurzy + jazyky (statut B)
c. Výběrové kurzy (statut C)
Poznámka: Lze zapsat cokoliv na univerzitě – nezapočítá se
do studijního plánu, ale umožní například postup
do druhého ročníku díky získaným kreditním bodům).

Kreditní systém (ECTS):
❑ Bakalářské studium – 180 kreditních bodů
❑ Navazující studium – 120 kreditních bodů

II. Student a jeho povinnosti
1) Studijní povinnosti vyplývající ze studijního plánu :
a. Povinné kurzy (v IS Stag statut A) .................... 120 kb

90 kb.

b. Povinně volitelné kurzy + jazyky (statut B)....... 60 kb

90 kb.

c. Výběrové kurzy (statut C) ................................. 40 kb

23 kb.

Poznámka: Lze zapsat cokoliv na univerzitě – nezapočítá se
sice do studijního plánu, ale umožní například postup
do druhého ročníku díky získaným kreditním bodům.

Kreditní systém (ECTS):
❑ Bakalářské studium – 180 kreditních bodů
❑ Navazující studium – 120 kreditních bodů

180 kb

II. Student a jeho povinnosti
2) Dodržet maximální dobu studia:
Poznámka: Pozor na rozdíl mezi standardní a maximální dobou studia!
➢ Bakalářské studium:
3 roky = standardní doba; 5 let = maximální doba studia

➢ Navazující magisterské studium:
2 roky = standardní doba; 4 roky = maximální doba studia

3) Limit kreditních bodů v průběhu studia
•
•
•
•

1. semestr – 15 kb.
1. rok studia – 45 kb.
2. rok studia – 85 kb.
3. rok studia – 125 kb.

4) Pravidelný zápis předmětů:
Každý semestr – elektronický předzápis do IS Stag

II. Student a jeho povinnosti
5) Znalost Studijního a zkušebního řádu UJEP
....... a dalších předpisů UJEP:
• Stipendijní řád UJEP

Na webu UJEP (sekce Dokumenty):
www.ujep.cz/cs/dokumenty

• Disciplinární řád UJEP
• Statut UJEP

• Etický kodex

....... a dalších předpisů FF UJEP:
• Zadávání VŠKP aj.

Na webu FF UJEP (sekce Úřední deska):
http://ff.ujep.cz/ff/dokumenty/uredni-deska

Distanční výuka na FF UJEP?
Předpoklad
• Aktuální informace (sledujte web fakulty - Aktuality)
• Platforma pro realizaci distanční výuky: moodle.ff.ujep.cz
Přihlášení?
Stejné přihlašovací
údaje jako do IS/Stag

IIa. Výuka jazyků na FF UJEP
❑ Jazyková příprava je součástí bakalářského studia
❑ Výuku jazyků zajišťuje Jazykové centrum FF UJEP
Kontakty:
Mgr. Martin Škvára (vedoucí jazykového centra)
E-mail: martin.skvara@ujep.cz
Web: http://ff.ujep.cz/fjc/

❑ Před zápisem jazyka – ROZŘAZOVACÍ TEST
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Studium v zahraničí ?
http://ff.ujep.cz/ff/zahranici (sekce Erasmus)
• 71 smluv
s univerzitami po celé Evropě
• studijní pobyty (od 2. ročníku)
podpora 330-510 €/měs.

• praktické stáže (EU) (od 1. ročníku)
podpora 480-660€

Německo (Dresden, Chemnitz, Leipzig,
Dortmund, Freiburg, Greifswald, Rostock)

Rakousko (Linz, Klagenfurt)
Polsko (Warszawa, Wroclaw, Toruň)
Slovensko (Bratislava, B. Bystrica)
Itálie (Genova, Torino)
Nizozemí (Leiden)
Španělsko (Madrid, Santiago de Compostela)
Portugalsko (Braga)
Turecko (Adana, Elazig, Sakarya)
Maďarsko, Rumunsko, Chorvatsko,
Slovinsko, Estonsko, Litva aj.

III. STUDIJNÍ PLÁN + ZÁPIS PŘEDMĚTŮ
Studijní systém STAG UJEP –

portal.ujep.cz

1) V systému zapisuji každý semestr předměty, které chci v jeho
průběhu absolvovat!
PŘEDZÁPIS PŘEDMĚTŮ … od 13. 9. - 15. 10. 2021 (na ZS 2021/22)
Jak do STAGU …?
(Návod na webu FF – sekce Studium – IS Stag)

2) Předzápis je povinností plynoucí ze Studijního a zkušebního
řádu UJEP, proto nezapomeňte na:
a) ve stanovené lhůtě (dle harmonogramu předzápisu)

b) každý předmět si lze v průběhu studia zapsat pouze 2x

Výkaz o studiu („Index“) ...?
...od ak. roku 2019/2020 není povinný.

Primární evidence
studijních výsledků v IS/Stag !

KARTA STUDENTA („studentský průkaz“)
• Doklad statutu studenta Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem
• Základní cena průkazu je 100 Kč.

Informace na webu UJEP - http://kas.ujep.cz/
Proč průkaz potřebuji?
➢ Průkaz čtenáře Vědecké knihovny UJEP

➢ Přístupy do objektů UJEP (dveřní systémy)
➢ Dotace na stravu v univerzitním stravování
(menza, 50bar)
➢Poskytování studentské slevy jízdného
u DP města Ústí nad Labem.
➢Průkaz do Severočeské knihovny v Ústí nad
Labem

Důležité termíny
na začátku akademického roku 2021–2022
• webová prezentace FF UJEP - http://ff.ujep.cz
a. v sekci Harmonogram
b. v sekci Aktuality + Aktuality kateder
• Začátek akademického roku – 20. 9. 2021
• Začátek zimního semestru (výuky) – 20. 9. 2021
• Elektronický předzápis pro 1. ročník (13. 9. – 15. 10. 2021)
Mgr. – od pondělí 13. září 2021, 14:00
Bc. – od úterý 14. září 2021, 14:00

• Imatrikulace – ? ? ?
• Stipendia – ubytovací stipendium – do 6. 11. 2021

Zápis předmětů
(Studijní oddělení FF UJEP)
Mgr. Daniela Libichová - daniela.libichova@ujep.cz
Mgr. Eva Grisová - eva.grisova@ujep.cz
Kontakty:
Tel.: 475 286 466; 475 286 467
E-mail: studijni.ff@ujep.cz
Web: http://ff.ujep.cz
(v sekci Studium – Studijní oddělení)

Úřední hodiny:
PO, STŘ – 12:00 – 14:00
ÚT, ČTV – 9:00 – 11:00

Zápis předmětů
(Studijní oddělení FF UJEP)

1. Formulář o zpracováních osobních údajů
2. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

3. Prezenční listina (potvrzení o studiu)
4. https://students.ujep.cz/ … st18123@students.ujep.cz

Kontakty:
Tel.: 475 286 467; 475 286 466
E-mail: studijni.ff@ujep.cz

PORADENSKÉ CENTRUM UJEP
Studenti + specifické vzdělávací potřeby
Hlavní web UJEP

Uchazeči/studenti:
•
•
•
•
•
•
•

se zrakovým postižením
se sluchovým postižením
s pohybovým postižením
se specifickou poruchou učení
s poruchou autistického spektra
s jinými obtížemi
socio-ekonomicky znevýhodnění

Kontakt:
Mgr. Vladimír Řáha
Poradenské centrum UJEP
Pracoviště podpory pro studenty se SP
T: +420 702 202 477
E: vladimir.raha@ujep.cz

