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Informace k volbě předmětů na akademický rok 2022/2023
Bakalářské studijní programy
Termín konání:
1. kolo: od 4. do 10. dubna 2022
2. kolo: od 18. do 24. dubna 2022
Studenti 1. ročníku prezenčního i kombinovaného studia bakalářských programů Lesnictví,
Systémová arboristika, Konzervace přírodnin a taxidermie, Myslivost a péče o životní prostředí
zvěře a oboru Provoz a řízení myslivosti a studenti 2. ročníku bakalářského programu Dřevařství
si volí cizí jazyk, studenti 1. ročníku programu Lesnictví a programu Myslivost a péče o ŽP zvěře
si také mohou zvolit další předmět vyučovaný v angličtině. Volba proběhne podle následujících
pravidel:
1. 1. kolo výběru volitelných předmětů včetně volby jazyků proběhne v termínu 4. - 10. dubna
2022 prostřednictvím UIS (http://is.czu.cz). Studenti si vyberou volitelné předměty z nabídky
pro svůj program / obor / specializaci a ročník tak, aby dosáhli min. požadovaného počtu
kreditů.
2. Druhé kolo výběru volitelných předmětů na akademický rok 2022/23 bude probíhat od 18. do
24. dubna 2022 prostřednictvím UIS, obdobně jako v 1. kole volby. V této době si všichni
studenti zkontrolují, jestli byly otevřeny předměty, na které se přihlásili, případně si vyberou
předměty ze zúžené nabídky pro druhé kolo (otevřené předměty budou vyhlášeny po prvním
kole) a zvolí si předměty tak, aby splnili podmínky volby a studijního plánu.
3. Studenti bakalářských programů si volí stejný cizí jazyk pro zimní i letní semestr, tedy stejný
kód pro oba semestry. Předmět musí být zakončen zápočtem v zimním semestru a
zápočtem a zkouškou v letním semestru. Kód se odlišuje pouze posledním číslem za
podtržítkem (_1 v zimním semestru, _2 v letním semestru).
4. Studenti prezenční formy programu B-BLES, specializace BOPLE i BERLH, si mohou pro 2.
ročník zvolit předmět LTL010Z Forest Bioeconomy. Tento předmět nahradí povinný předmět
LTL002Z Lesnická bioekonomika.
5. Studenti prezenční formy programu B-BM Myslivost a péče o životní prostředí zvěře si mohou
pro 2. ročník zvolit předmět LRL043E Wildlife tourism in EU countries, vyučovaný v angličtině.
Předmět bude vyučován blokově.
6. Předměty volte pečlivě, neboť odhlašování z otevřeného předmětu nebude umožněno.
Studijní plány, a po uzavření 1. kola volby seznam otevřených a neotevřených předmětů,
naleznete na www.fld.czu.cz. Maximální počet posluchačů v jednotlivých předmětech není
omezen. Předmět se však otevře pouze v případě, že se přihlásí min. 10 studentů.

