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Účinnost od: Doba platnosti: Rozsah platnosti: 
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Zaměření volitelných předmětů  
 

 

 

Zpracovala a schválila:    Dne: 30. 11. 2022 
(garant a vydavatel dokumentu) 

 
 
 
 
 
       ___________________________  
           Mgr. Daniela Červenclová  
              prorektorka pro studium 

Počet příloh: 0 
Názvy příloh: --- 

Číslo vydání: 1. 

První 
Nahrazuje: OP-PR-11 Studium se zaměřením 
v akademickém roce 2022/2023 
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Čl. I 
Úvodní ustanovení 

(1) AMBIS vysoká škola, a.s., (dále jen „AMBIS VŠ“) nabízí studentům možnost si ve 
studijním programu zvolit zaměření volitelných předmětů (dále jen „studium se 
zaměřením“). Skupina předmětů pro dané zaměření je po úspěšném absolvování 
studia uvedena v certifikátu potvrzujícím úspěšné ukončení vybraných volitelných 
předmětů v rámci daného zaměření (dále jen „Certifikát“).  

(2) Seznam nabízených zaměření studia je uložen v rozpisu ve studijním informačním 
systému AMBIS VŠ (dále jen „IS“) v rubrice „výběr zaměření pro daný akademický rok“ 
pro daný studijní program. 

(3) Celkový minimální počet volitelných předmětů zaměření je 5 pro bakalářské studijní 
programy a 3 pro navazující magisterské studijní programy.  

(4) Nabídka volitelných předmětů vyučovaných v jednotlivých semestrech a ročnících se 
může v jednotlivých akademických letech lišit. 

(5) Studium se zaměřením je zpoplatněno dle platného sazebníku poplatků spojených se 
studiem. 

Čl. II 
Volba studia se zaměřením a jeho evidence  

(1) Volba studia se zaměřením není povinná. 

(2) Student má možnost zvolit si pouze jedno zaměření. Zaměření bude pro studenty 
zaznamenáno ve studijní skupině v IS. Ke každému zaměření je přiřazena jedna 
kontrolní šablona. 

(3) Student, který si zvolil studium se zaměřením, si prostřednictvím registrační šablony 
zapisuje volitelné předměty pouze svého zaměření, nemá možnost si vybírat jiné 
volitelné předměty. U předmětů, které jsou součástí jednotlivých zaměření, AMBIS VŠ 
zaručuje dostatečnou kapacitu pro všechny studenty daného zaměření.   

(4) Student, který si nezvolil studium se zaměřením (tzv. „studium bez zaměření“), si může 
vybírat z nabídky volitelných předmětů vypisovaných v příslušném semestru daného 
studijního programu. Předměty, které jsou součástí jednotlivých zaměření, si může volit 
pouze v případě, že nejsou kapacitně obsazeny studenty, kteří si zvolili studium se 
zaměřením.  

Čl. III 
Výběr zaměření otevíraných pro daný ročník  

(1) V průběhu zimního semestru 1. ročníku má každý student možnost přihlásit se 
prostřednictvím rozpisů v IS ke studiu jednoho zaměření. Otevřena a vyučována budou 
ta zaměření, do kterých se v jednotlivých pobočkách školy (Praha a Brno) a typech 
studia (prezenční a kombinované) přihlásí minimálně 10 studentů. O případném 
otevření zaměření s menším počtem přihlášených studentů rozhoduje ředitel pro 
studium. Pozdější přihlášení ke studiu se zaměřením není možné.  

(2) Získání Certifikátu je podmíněno absolvováním všech volitelných předmětů daného 
zaměření. 
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Čl. IV 

Zrušení nebo změna studia se zaměřením 

(1) Změna studia se zaměřením je možná pouze na základě žádosti podané studentem 
v Úřadovně IS. Žádosti lze vyhovět pouze ve výjimečných odůvodněných případech 
a pouze tehdy, pokud je z hlediska organizace studia možné, aby student zaměření 
úspěšně dokončil. 

(2) Pro získání Certifikátu má student po změně studia se zaměřením povinnost 
dostudovat všechny volitelné předměty nového zaměření, které dosud úspěšně 
neukončil. 

(3) Zrušení studia se zaměřením je možné na základě žádosti podané studentem 
v Úřadovně IS. 

(4) Při významné změně týkající se studia daného studenta (např. návrat po přerušení 
studia, změna programu či jeho formy) posoudí studijní oddělení, zda je možné 
pokračovat ve studiu se zaměřením. Pokud to z organizačních důvodů možné není, 
bude student převeden do studia bez zaměření.  

(5) Změnu kontrolní šablony při zrušení nebo změně studia se zaměřením zanese studijní 
oddělení do IS.  

Čl. V 

Závěrečná ustanovení 

(1) Odpovědnost za správnost a včasnou novelizaci tohoto opatření nese po celou dobu 
její platnosti vždy zpracovatel. Ten je odpovědný i za informování všech útvarů, kterých 
se ustanovení normy týkají nebo je přímo zavazují.  

(2) V tomto opatření je pro označení zúčastněných osob používáno genderově neutrální 

maskulinum. Tento vnitřní předpis je zveřejněn v informačním systému IS. 

 

Čl. VI 

Rozdělovník 

(1) Výtisk č. 1 správcovský výtisk 

(2) Výtisk č. 2 výtisk na zápůjčku 
 


