Odpovědi na často kladené otázky
pro studenty bakalářského a navazujícího magisterského stupně
oboru ETNOLOGIE
studujících dle studijních plánů akreditací platných do roku 2015
Otázka: Předmět, který potřebuji absolvovat, má nastavenou záměnnost s aktuálně
vyučovaným předmětem z „nové“ akreditace. Co to znamená?
Odpověď: Drtivá většina povinných, ale také podstatná část povinně volitelných předmětů
uvedených ve studijních plánech staré akreditace je (nebo bude) aktuálně vyučována v rámci
tzv. záměnnosti s předměty z nové akreditace. Přehledný seznam těchto předmětů naleznete
v přiložených dokumentech (zvlášť pro bakalářský a zvlášť pro navazující magisterský stupeň
studia, včetně rozlišení jednooborového a dvouoborového studia). Tabulky uvádějí u každého
předmětu modrou barvou vyznačený „nový“, aktuálně vyučovaný záměnný předmět i s jeho
kódem. Pokud tedy absolvujete tento „nový“ předmět, automaticky se Vám započítá
absolvování „starého“ předmětu, ovšem kredity se Vám započítají podle předmětu nového.
Otázka: Předmět, který potřebuji absolvovat, není pod daným kódem či názvem v tomto
semestru rozvržen a není vyučován. Co mám dělat?
Odpověď: Část předmětů ze staré akreditace, které nemají nastavenou záměnnost (viz výše)
je v tomto akademickém roce stále řádně vyučována (další budou rozvrženy v letním
semestru). Některé z nich ale nebudou v budoucnu z nejrůznějších příčin vyučovány. Ty je či
bude možné absolvovat na základě pokynů odpovědných vyučujících uvedených ve výše
zmíněných dokumentech, popřípadě na internetových stránkách Ústavu etnologie.
Otázka: Předmět, který potřebuji absolvovat, byl zrušený. Co mám dělat?
Odpověď: Předměty Politická antropologie (AET100064), Etnologie sociálních skupin
(AET100021), Antropologie příbuzenství (AET500007, AET500044, AET600020) a
Etnologie Afriky (AET500046, AET500021) byly fakultou zrušeny. To znamená, že je pro
splnění mého studijního plánu již nepotřebuji absolvovat. Z limitu určeného pro povinné
předměty mého studijního plánu byl odečten počet kreditů nutných k splnění tohoto limitu.
V praxi mohou nastat tři případy:
a) Zrušený předmět mám zapsaný v SIS a splněný – předmět mi zůstává splněný, ale
počítá se jen jako volitelný předmět.
b) Zrušený předmět mám zapsaný v SIS, ale nesplněný – předmět již nemusím plnit,
nicméně pokud je zakončen zkouškou a zapsal jsem si ho v loňském akademickém
roce, mám na jeho splnění právo ještě i v roce 2015/2016. Pokud ho nicméně splním,
bude se mi počítat pouze jako volitelný.
c) Zrušený předmět nemám zapsaný v SIS – nemusím (a ani nemohu) jej plnit.
Otázka: Předmět, který mám ve svém studijním plánu uvedený jako povinný, byl
přesunut do bloku povinně výběrových předmětů. Co mám dělat?
Odpověď: Původně povinné předměty Etnologie Ameriky (AET100015, AET200025),
Seminář k etnologii Ameriky (AET100073), Kultury Mezoameriky (AET500047, AET600022)
a Světové mytologie (AET500009, AET600023) byly přesunuty do bloku povinně volitelných
přednášek. Kreditový limit nutný k absolvování studia byl ve skupině povinných předmětů
snížen o jejich kreditovou hodnotu a návazně byl o stejný počet kreditů navýšen kreditový
limit v bloku povinně volitelných předmětů. V praxi to nyní může znamenat trojí:

a) Přesunutý předmět mám zapsaný v SIS a splněný – nic se pro mě nemění. Předmět
se mi přestává počítat ve skupině PP a započítá se mi v dané skupině PVP, z hlediska
plnění studijního plánu rozdíl nijak nepoznám.
b) Přesunutý předmět mám zapsaný v SIS, ale nesplněný – předmět již nemusím
plnit, nicméně pokud je zakončen zkouškou a zapsal jsem si ho v loňském
akademickém roce, mám na jeho splnění právo ještě i v roce 2015/2016. Pokud ho
splním, předmět se mi nebude počítat ve skupině PP a započítá se mi v dané skupině
PVP. Zároveň mám ale možnost předmět nesplnit a splnit místo něj v dané skupině
PVP předměty jiné, ať už podobně tematicky zaměřené, nebo zcela odlišné.
c) Přesunutý předmět nemám zapsaný v SIS – nemusím (a nemohu) jej plnit, jelikož
nyní jde „pouze“ o povinně volitelný předmět. Namísto toho si ale mohu v dané
skupině vybrat z velkého množství dalších povinně volitelných předmětů, ať už
nových, nebo staronových plněných přes záměnnost.

