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I. Student a jeho práva

a) Plnoprávný člen akademické obce 
• právo volit a být volen do akad. senátu

b) Přístup k informačním zdrojům 
• Vědecká knihovna UJEP od r. 2013

• Knihovny, resp. mediotéky kateder

• Platforma pro distanční formu studia
https://moodle.ff.ujep.cz/

c) Možnost získání stipendia:
• Ubytovací stipendium (1. ročník – žádat v IS Stag do 6. 11. 2020) 

• Přehled podmínek pro udělení: LZE DOHLEDAT ve Stipendijním řádu UJEP na webu UJEP –
sekce: Úřední deska  Dokumenty

• Sociální stipendium (do 6. 11. 2020)

• Prospěchové stipendium (vyšší ročníky studia)

• Mimořádná stipendia (vyšší ročníky studia)

Vše podstatné a aktuální na  http://stag.ujep.cz/

https://moodle.ff.ujep.cz/
https://www.ujep.cz/cs/dokumenty
http://stag.ujep.cz/


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) 

II. Student a jeho povinnosti

Poznámka: lze zapsat cokoliv na univerzitě – nepočítá se do 
studijního plánu, ale umožní například postup do druhého 
ročníku díky získaným kreditním bodům)

Kreditní systém (ECTS): 

 Bakalářské studium – 180 kreditních bodů

 Navazující magisterské studium – 120 kreditních bodů
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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



e) Znalost Studijního a zkušebního řádu UJEP

....... a dalších předpisů UJEP:

• Stipendijní řád UJEP

• Disciplinární řád UJEP

• Statut UJEP

• Etický kodex

....... a dalších předpisů FF UJEP:

• Zadávání VŠKP aj. 

II. Student a jeho povinnosti

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

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

http://www.ujep.cz/cs/dokumenty
http://ff.ujep.cz/ff/dokumenty/uredni-deska


 Jazyková příprava je součástí bakalářského studia

 Výuku jazyků zajišťuje Jazykové centrum FF UJEP

 Před zápisem jazyka – ROZŘAZOVACÍ TEST

IIa. Výuka jazyků na FF UJEP

Kontakty:
Mgr. Martin Škvára (vedoucí jazykového centra)

E-mail: martin.skvara@ujep.cz
Web: http://ff.ujep.cz/fjc/

mailto:martin.skvara@ujep.cz
http://ff.ujep.cz/fjc/o-centru


Studijní systém STAG UJEP – portal.ujep.cz

1. (Anonymní) prohlížení STUDIJNÍHO PLÁNU

2. PŘEDZÁPIS PŘEDMĚTŮ studijního plánu
… od 28. 9. - 23. 10. 2020 (na ZS 2020/202)

>> Nutné přihlášení do systému STAG! <<

III. STUDIJNÍ PLÁN + ZÁPIS PŘEDMĚTŮ

Předzápis:

1) ve stanovené lhůtě (dle harmonogramu předzápisu)

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

Aktuality fakulty
+ 

Web přijímacího řízení

https://portal.ujep.cz/
http://ff.ujep.cz/ff/aktuality/9725-infromace-pro-uchazece-o-studium-zapis-do-studia-na-ar-2020-2021
http://ff.ujep.cz/prijimacky/#prijimaci-rizeni


Výkaz o studiu („Index“) ...?

...od ak. roku 2019/2020 není povinný.

Primární evidence 

studijních výsledků v IS/Stag.



Informace na webu UJEP - http://kas.ujep.cz/

KARTA STUDENTA („studentský průkaz“)

• Doklad statutu studenta Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem
• Základní cena průkazu je 100 Kč. 

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

http://kas.ujep.cz/
http://www.dpmul.cz/


Důležité termíny 
na začátku akademického roku 2020–2021

• webová prezentace FF UJEP  - http://ff.ujep.cz
a. v sekci Studium - Harmonogram

b. v sekci Aktuality + Aktuality kateder

• Začátek akademického roku – 1. 10. 2020

• Začátek zimního semestru (výuky) – 1. 10. 2020

• Elektronický předzápis pro 1. ročník (28. 9. – 23. 10. 2020)

Mgr. – od  pondělí 28. září 2020, 14:00 (do pátku 23. října 2020)

Bc. – od úterý 29. září 2020, 14:00 (do pátku 23. října 2020)

• Imatrikulace – středa 15. 10. 2020

• Stipendia – ubytovací stipendium – do 6. 11. 2020

http://ff.ujep.cz/


Mgr. Daniela Libichová - daniela.libichova@ujep.cz

Mgr. Tereza Jenšíková - tereza.jensikova@ujep.cz

Kontakty: 

Tel.: 475 286 467; 475 286 466

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)

mailto:studijni.ff@ujep.cz
http://ff.ujep.cz/


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

Zápis předmětů
(Studijní oddělení FF UJEP)

Kontakty: 

Tel.: 475 286 467; 475 286 466

E-mail: studijni.ff@ujep.cz

https://students.ujep.cz/
mailto:studijni.ff@ujep.cz

