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Informace k volbě předmětů na akademický rok 2022/2023
Magisterské studijní programy
Termín konání:
1. kolo: od 4. do 10. dubna 2022
2. kolo: od 18. do 24. dubna 2022
Studenti 1. ročníku prezenční i kombinované formy studia navazujících magisterských programů
a oborů Lesní inženýrství, Dřevařské inženýrství a Forestry, Water and Landscape Management
si volí odborné volitelné předměty podle následujících pravidel:
1. 1. kolo výběru volitelných předmětů pro 2. ročník proběhne v termínu 4. - 10. dubna 2022
prostřednictvím UIS (http://is.czu.cz). Studenti si vyberou volitelné předměty z nabídky pro
svůj program / obor a ročník tak, aby dosáhli min. požadovaného počtu kreditů. Předměty
mimo platné studijní plány příslušného programu akreditovaného na FLD budou povolovány
jen výjimečně na základě řádně odůvodněné individuální písemné žádosti, pokud se ke
studovanému oboru vztahují.
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 magisterských programů / oborů NDI, NLI, LES, DLES a NFWLM zkontrolují, jestli
byly otevřeny předměty, na které se přihlásili, a zda tedy splňují podmínku bodů 3 a 4. Ti, kteří
ji nesplňují, si vyberou předměty ze zúžené nabídky pro druhé kolo (otevřené předměty budou
vyhlášeny po prvním kole) a zvolí si předměty tak, aby splnili požadovaný počet kreditů.
3. Studenti magisterského programu N-NLI Lesní inženýrství si zvolí předměty z nabídky pro
2. ročník tak, aby za celé studium (1. i 2. ročník) získali v součtu min. 120 kreditů ze všech
předmětů, tj.:
-

aby získali za 1. i 2. ročník min. 18 kreditů z povinně volitelných a volitelných předmětů.

-

Povinně volitelné předměty si volí studenti výhradně ze zaměření jako v 1. ročníku
(biologické – skupina 1 nebo technické – skupina 2). Z příslušné skupiny musí mít
zvoleno min. 5 předmětů za studium. Pokud součet kreditů těchto předmětů je nižší než
18, může si zvolit ze stejné skupiny povinně volitelných předmětů další předmět do
naplnění minima, nebo si vybrat ze skupiny 1 volitelných předmětů.

-

Student prezenční formy studia si může zvolit předmět ze skupiny Volitelné předměty
(skup. 2), vyučovaný v angličtině. Tento předmět nahradí odpovídající povinný předmět 2.
ročníku progarmu NLI. Volba ze skupiny 2 volitelných předmětů nenavýší počet získaných
kreditů.

4. Studenti ostatních magisterských programů a oborů: volby se neúčastní studenti
s uznanými předměty ze zahraničního studijního pobytu, pokud za studium získají min. 120
kreditů, a studenti oborů LES, DLES Lesní inženýrství, kteří mají zapsány tzv. povinně volitelné
předměty, a počet kreditů za celé studium dosáhne min. 120.
5. 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.

