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1. Přístup a přihlašovací údaje
Seznam žádostí, ke kterým se má garant vyjádřit, je uveden na portálu ZČU na adrese: https://portal.zcu.cz/
(obrázky zde uvedné jsou z demonstrační databáze a mohou se mírně lišit od těch, které jsou vidět po přihlášení
do portálu ZČU).

Pro přihlášení použijte přístupové údaje Vašeho ORION konta.
Přístup k žádostem je v části „IS STAG“ – „Studentské žádosti“.

Použijte filtr, kde můžete nastavit omezující kritérium na „Žádost o uznání předmětů“, ostatní
ponechte přednastavené na výchozí hodnoty. Seznam žádostí k vyřízení se zobrazí po stisku tlačítka
„Zobrazit žádosti“.
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2. Výběr žádosti (studenta) k vyjádření
Ze seznamu žádostí vyberete tu, ke které se chcete vyjádřit, stisknutím na „datum žádosti“ v prvním
sloupci.

3. Postup k zadání vyjádření garanta/schvalovatele
Po výběru žádosti se na obrazovce zobrazí seznam předmětů, o jejichž uznání student žádá.
Předmět, u kterého je vyžadováno vyjádření, je označen modrou vlajkou a odkazem „Detail“.
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Po kliknutí na „Detail“ je zobrazen formulář, kde v jeho pravé dolní části je prostor pro vyjádření
garanta.

Zadejte vyjádření do příslušného pole. V případě potřeby můžete doplnit i “poznámku“.
Vyjádření je zaznamenáno v systému stisknutím na tlačítko „Uložit“.
Poznámka:
Při rozhodování, zda je studentův splněný předmět obsahově shodný s uznávaným, by měly pomoci
informace zadané v pravé horní části a odkaz na sylabus. Student obdrží po doručení vytištěné
žádosti na studijním oddělení pokyn, že by měl oslovit garanta resp. schvalovatele s žádostí
o schůzku k upřesnění informací potřebných k určení shodnosti uznávaného předmětu a
o elektronické vyjádření k jeho žádosti na portálu ZČU. Pokud má předmět určeného schvalovatele
měl by být schvalovatel osloven jako první (Informaci, zda je u předmětu schvalovatel přiřazen
naleznete v detailu u předmětu).
Uložením vyjádření dojde ke změně barvy vlaječky u předmětu na fialovou.
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4. Změna vyjádření
Uložené vyjádření je možné změnit opětovným stiskem na „Detail“ a úpravou políček vyplněných
v bodě 3.

Poznámka:
Změna vyjádření je možná pouze do doby, než je žádost vyřízena fakultou.
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