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Příkaz děkana č. 01/2007
Předzápis do Informačního systému STAG na FF
pro zimní semestr akademického roku 2007/2008
1) Úvodní ustanovení
V souladu s ustanovením Studijního a zkušebního řádu UP o evidenci studijní agendy
studentů UP vydávám tento příkaz, který stanoví časový harmonogram a způsob
předzápisu studentů UP do Informačního systému STAG na zimní semestr (ZS)
akademického roku 2007/2008.
2) Harmonogram předzápisu
a) Pověření pracovníci kateder zadají do STAGu rozvrh pro ZS.
Termín: do 15. 8. 2007
Zodp.: vedoucí katedry
b) Předzápis na FF bude probíhat od 20. 8. 2007 do 7. 10. 2007 včetně.
Vnitřní členění je následující:
Od 20. 8. do 7. 10. 2007
2. stud. blok prezenčního bakalářského studia
Od 27. 8. do 7. 10. 2007
2. a 3. stud. blok souvislého pětiletého magisterského
studia
Od 3. 9. do 7. 10. 2007
1. stud. blok prezenčního bakalářského studia
a
souvislého magisterského studia (tj. po zápisu studentů)
Od 10. 9. do 7. 10. 2007
navazující magisterské studium a kombinovaná
psychologie (tj. po zápisu studentů)
c) Harmonogram předzápisu bude zveřejněn na webových stránkách FF, na vývěsce
Studijního oddělení FF a na katedrách.
Termín: do 30. 6. 2007
Zodp.: vedoucí studijního oddělení, koordinátoři IS STAG na katedrách
d) Předzápis bude probíhat prostřednictvím Internetu (nebude přístup z UPONETu)
a klienta z učeben. V období od 10. 9. do 7. 10. 2007 bude předzápis zpřístupněn
i prostřednictvím UPONETu pro omezený počet souběžných zájemců.
e) Hlavním předzapisovacím místem prostřednictvím klienta na FF bude počítačová
učebna (přední trakt, přízemí). K předzápisu budou rovněž využity některé učebny
kateder. Správce sítě zajistí či ověří funkčnost klienta a potvrdí písemně technickou
připravenost stanovených předzapisovacích míst na FF metodičce STAGu. Metodička
STAGu oznámí e-mailem předzapisovací místa administrátorovi STAGu (ing.
Kvasničková nebo RNDr. Rogl).
Termín: do 13. 7. 2007
Zodp.: Mgr. Macháčková

f) Vedoucí kateder (nebo zákonný zástupce) sdělí písemně (klasickou formou či
elektronicky) metodičce STAGu připravenost kateder k zahájení předzápisu.
Termín: do 15. 8. 2007
Zodp.: vedoucí kateder
g) Proděkanka oznámí administrátorovi STAGu (ing. Kvasničková nebo RNDr. Rogl)
e-mailem připravenost FF pro předzápis do STAGu.
Termín: do 17. 8. 2007
Zodp.: dr. J. Honová
h) Administrátor otevře pro fakultu předzápis podle výše uvedeného harmonogramu
na základě e-mailu proděkanky, že v IS STAG je zaveden rozvrh pro zimní semestr
2007. Předzápis bude otevřen vždy v 8.00 hodin prvního dne předzápisu pro jednotlivé
výše uvedené skupiny.
i) Po uplynutí času určeného pro předzápis bude předzápis uzavřen ve 24.00 hodin
posledního dne.
3) Závěrečná ustanovení
a) Časový harmonogram a způsob předzápisu je závazný pro všechny studenty a
pracovníky, kteří jsou činní v předzápisu.
b) Za dodržení tohoto příkazu je odpovědná proděkanka pro studijní a sociální
záležitosti.
c) Případné mimořádné situace řeší proděkanka operativně s ing. J. Kvasničkovou nebo
RNDr. J. Roglem, případně s prorektorem doc. M. Chráskou.
d) Tento příkaz nabývá platnosti dnem jeho podpisu děkanem FF UP v Olomouci a
účinnosti dnem jeho zveřejnění na oficiálních internetových stránkách FF UP
v Olomouci, tj. druhým dnem od nabytí platnosti.vydání.
Zpracovala:
PhDr. Jaroslava Honová
proděkanka pro studijní a sociální záležitosti
V Olomouci dne 20. června 2007
prof. PhDr. Ivo Barteček, CSc.
děkan FF UP v Olomouci

