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SBÍRKA ROZHODNUTÍ A OPATŘENÍ  
ZEMĚDĚLSKÉ FAKULTY  

JIHOČESKÉ UNIVERZITY V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH 

číslo: 3/2021 15. ledna 2021 

Opatření děkana 

ke kontrole plnění studijních povinností v akademickém roce 2020/2021 

Článek 1 

Úvodní ustanovení 

1. Plnění studijních povinností se řídí zejména ustanoveními Studijního a zkušebního řádu Jihočeské 

univerzity v Českých Budějovicích (dále jen SZŘ). 

2. Opatření děkana vychází z Rozhodnutí rektora R 423 ze dne 24. 3. 2020 o mimořádných opatřeních 

v oblasti studia v LS 2019/2020 a stanovuje konkrétní podmínky pro kontrolu studia na Zemědělské 

fakultě JU.  

 

Článek 2 

Kontrola plnění studijních povinností 

1. Kontrola plnění povinnosti získat 20 kreditů za první semestr studia u studentů 1. ročníků bakalářského 

a navazujícího magisterského studia (čl. 24 odst. 2 SZŘ) bude provedena v souladu s harmonogramem 

akademického roku 2020/2021 podle stavu ke dni 26. 3. 2021.  

2. Kontrola plnění povinnosti získat 40 kreditů za první dva semestry u studentů 1. ročníků bakalářského 

a navazujícího magisterského studia (čl. 31 odst. 1 písm. b, SZŘ) bude provedena v souladu 

s harmonogramem akademického roku 2020/2021 podle stavu ke dni 31. 8. 2021.  

3. Kontrola plnění povinnosti získat 80 kreditů za čtyři po sobě jdoucí semestry u studentů 2. ročníků 

bakalářského a navazujícího magisterského studia (čl. 31 odst. 1 písm. c, SZŘ) bude provedena v souladu 

s harmonogramem akademického roku 2020/2021 ke dni 31. 8. 2021. Studenti navazujícího 

magisterského studia mají povinnost získat minimálně 80 kreditů za poslední po sobě jdoucí 4 semestry 

pouze za podmínky, že se nehlásí ke státní závěrečné zkoušce. 

4. Kontrola 80 kreditů za čtyři po sobě jdoucí semestry u studentů 3. a vyšších ročníků bakalářského studia  

(čl. 31 odst. 1 písm. C SZŘ) bude provedena dle harmonogramu akademického roku 2020/2021 ke dni 

31. 8. 2021. Studenti bakalářského studia mají povinnost získat minimálně 80 kreditů za poslední 

po sobě jdoucí 4 semestry pouze za podmínky, že se nehlásí ke státní závěrečné zkoušce. 

5. S ohledem na epidemickou situaci byli studenti informováni o posunutí termínů kontroly studia za letní 

semestr 2019/2020 prostřednictvím výše zmíněného Rozhodnutí rektora R 423. 
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