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OPATŘENÍ DĚKANA č. 03/2020, 
 

jímž se upravují podmínky pro změnu formy studia  

a změnu studijního programu, oboru či specializace  
na Filozofické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích 

 
 
 
č. j.: DFF/18/20 
 
 

Předmět opatření 

 

Tímto opatřením jsou rozváděny a specifikovány předpoklady, jejichž splněním Filozofická fakulta 

Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích (dále jen FF JU) podmiňuje schválení žádostí o změnu 

formy studia nebo změnu studijního programu, oboru či specializace, a to v souladu se Studijním 

a zkušebním řádem Jihočeské univerzity (dále jen SZŘ JU) a zákonem č. 111/1998 Sb., o vysokých 

školách a změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů 

(dále jen „zákon“). Změna formy studia či změna studijního programu, oboru či specializace se řídí 

článkem 29 SZŘ JU. Změna vzorového studijního plánu, kterou tento článek SŽŘ JU rovněž upravuje, 

je na FF JU upravena Opatřením děkana č. 1/2020, jímž se stanoví podmínky sdruženého studia na 

FF JU.  

 

Článek 1 

Změna formy studia 

 

1. Žádost o změnu formy studia z prezenční na kombinovanou, resp. z kombinované na 

prezenční může student v rámci jednoho studia na FF JU podat nejvýše jedenkrát.  

2. Student podává písemnou žádost na studijní oddělení FF JU.  

3. Žádost musí obsahovat:  

a. jméno a příjmení, osobní číslo, datum a místo narození, adresu žadatele; 

b. informaci o aktuálním studiu;  

c. důvod žádosti o změnu formy studia; 

d. vyjádření garanta studijního programu. 

4. O žádosti rozhoduje děkan fakulty.  
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Článek 2 

Změna studijního programu, oboru či specializace 

 

1. Žádost o změnu studijního programu, oboru či specializace může podat student FF JU nebo jiné 

fakulty JU nejdříve po úspěšném absolvování prvního semestru studia a nejpozději před 

začátkem výuky čtvrtého semestru studia (bakalářské studium), resp. třetího semestru studia 

(navazující magisterské studium).  

2. Žádost o změnu studijního programu, oboru či specializace může student v rámci jednoho 

studia na FF JU podat nejvýše jedenkrát.  

3. Změna studijního programu, oboru či specializace je možná při splnění následujících podmínek:  

a. student získal minimálně 20 kreditů v 1. semestru studia, resp. 40 kreditů za dva po sobě 

jdoucí semestry studia; 

b. student má absolvovány všechny povinné (tzv. křížkové) disciplíny 1. semestru studia, 

jsou-li ve vzorovém studijním plánu aktuálního studia předepsány;  

c. student má absolvovány všechny podruhé zapsané povinné disciplíny; 

d. vážený studijní průměr dosavadního studia studenta nepřesáhne 2,50. 

4. V případech hodných zvláštního zřetele může děkan FF JU udělit výjimku z pravidel stanovených 

v čl. 2, odst. 1–3. 

5. Student podává písemnou žádost na studijní oddělení FF JU.  

6. Žádost musí obsahovat:  

e. jméno a příjmení, osobní číslo, datum a místo narození, adresu žadatele; 

f. informaci o aktuálním studiu;  

g. důvod žádosti o změnu studijního programu, oboru či specializace; 

h. potvrzení o studiu z aktuálně studovaného programu vydané maximálně 30 

kalendářních dnů před podáním žádosti (netýká se studentů FF JU);  

i. výpis všech výsledků vydaný studijním oddělením příslušné fakulty a opatřený podpisem 

referentky a razítkem (netýká se studentů FF JU);  

j. vyjádření garanta studijního programu/oboru, na nějž chce student přestoupit (zajistí 

Studijní oddělení FF JU). 

7. O žádosti rozhoduje děkan fakulty.  
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8. V souladu s čl. 29 odst. 6 SZŘ JU může děkan v rozhodnutí o změně studijního programu, oboru 

či specializace zkrátit maximální možnou dobu studia.  

 

 

Článek 3 

Závěrečná ustanovení 

 

1. Rozhodnutí děkana je vydáno nejpozději do 30 kalendářních dnů od podání žádosti a je zasláno 

na adresu žadatele, resp. po předchozí domluvě žadatele a referentky může být předáno na 

studijním oddělení FF JU.  

2. Výkladem jednotlivých ustanovení tohoto opatření a jejich průběžnou aktualizací pověřuji 

proděkana pro studium.  

3. Toto opatření vstupuje v platnost dne 16. 6. 2020 a nahrazuje Opatření děkana č. 6/2017  

ze dne 1. 9. 2017, jímž se upravují podmínky pro schvalování přestupů na FF JU. 

 

                                                         
V Českých Budějovicích dne 16. 6. 2020    
 
  
 
 
doc. PhDr. Ondřej Pešek, Ph.D. , v. r. 
děkan                                   


