Vážení studenti,
velice si vážíme toho, že jste se rozhodli ke studiu na katedře biologie Přírodovědecké fakulty UJEP.
V úvodu Vám chceme poskytnout několik rad a informací, které Vám pomohou odstranit případné
počáteční nesnáze.
Kombinované studium probíhá formou konzultací a je samozřejmě náročné na samostudium. Z tohoto
důvodu Vám chceme vycházet maximálně vstříc např. při plánování osobních i elektronických
konzultací. Výuka jednotlivých předmětů je soustředěna do bloků, kde vyučující shrne formou
přednášky obsah předmětu, případně zařadí semináře pro jednotlivá témata v rámci předmětu, které je
vhodné a potřebné prakticky procvičit. Výuka bude probíhat z větší části v hlavním sídle katedry
biologie v ul. Za Válcovnou 8 – městská část Klíše, dále pak v hlavní budově Přírodovědecké fakulty
(ul. České mládeže 8). O místě konání jednotlivých konzultací (pokud se bude lišit od oficiálního
rozpisu konzultací), případně o jakýchkoliv změnách v průběhu semestru budete předem informováni,
a to prostřednictvím internetu (stránky katedry biologie http://old.biology.ujep.cz/vyuka/ informace pro studenty kombinovaného studia). Na tomto odkazu v aplikaci Moodle najdete kromě
stěžejních studijních opor i další výukové materiály vypracované speciálně pro Vaši potřebu a
zařazené v jednotlivých kategoriích kurzů.
Specifikem tohoto typu studia je, že posluchači jsou zaměstnaní a odborně naprosto odlišně zaměřeni.
Je proto možné, že pro svoji vlastní práci budete potřebovat získat vědomosti či laboratorní praxi,
které nejsou v nabídce povinných předmětů. Rádi bychom Vás upozornili, že máte možnost ovlivnit
tzv. výběrové kurzy, které můžeme ve vyšších ročnících studia zařadit a na které se můžete přihlásit a
být tak spolutvůrci náplně Vašeho studia.
Dále Vás chceme upozornit na to, že kromě vypsaných sobotních konzultací můžete kdykoliv po
předešlé domluvě absolvovat výuku společně se studenty prezenčního studia – pokud Vám to čas a
povinnosti dovolí. K dispozici Vám bude také přístrojové zázemí katedry biologie (mikroskopy,
výukové multimediální programy). Jsme si vědomi toho, jak náročný je tento typ studia časově –
především pro studenty ze vzdálených míst, a proto necháváme na Vašem vlastním uvážení a
zhodnocení vlastních schopností a vědomostí, v jakém rozsahu budete konzultace navštěvovat –
samozřejmě po dohodě a souhlasu vyučujících.
Informační systém STAG UJEP - "Studijní agenda"
http://stag.ujep.cz/
Student na uvedené adrese nalezne:
• informace o studijním plánu studovaného studijního oboru
• osobní rozvrh studenta, rozvrhy místností a pedagogů
• informace o vyučovaných předmětech včetně personálního obsazení a aktuální anotace vč. studijní
literatury
Pomocí studijní agendy STAG si student mimo jiné:
• zapisuje předměty pro studovaný akademický rok (semestr)
• přihlašuje téma bakalářské či diplomové práce
• hodnotí kvalitu výuky
Přejeme Vám hodně úspěchů při studiu.
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