
Dobrý den vážené kolegyně, vážení kolegové, studenti doktorského studia, 
 
oznamujeme Vám důležitou informaci, že s platností pro právě přijaté, dále pak loni a předloni přijaté 
ročníky doktorandů (tj. 1. 2. a 3. ročník) platí nově schválené zavedení evidence studijních povinností 
spojeních s doktorským studijním programem do systému STAG. 
 
V oboru pedagogické psychologie jsou to následující předměty, které by se Vám měli zobrazovat a na 
které je potřeba se přihlásit: 
9DIS, 9MET, 9MMS, 9MPM, 9M3P, 9PEP, 9POS, 9SEM, 9VVA, 9ZPP, 9FIL (filozofie) a jedna 
z jazykových variant na KAL (CJDSA, CJDSN, CJDSF…) 
 
V oboru klinické psychologie jsou to následující předměty, které by se Vám měli zobrazovat a na které 
je potřeba se přihlásit: 
9DIS, 9MET, 9MMS, 9MPM, 9M3P, 9KLP, 9POS, 9SEM, 9VVA, 9ZKP, 9FIL (filozofie) a jedna 
z jazykových variant na KAL (CJDSA, CJDSN, CJDSF…) 
 
Zkuste se, prosím, zapsat ještě dnes (23.9.), pak se STAG může uzavřít. Komu se to v tomto datu 
nepodaří, nevadí, vyčkejte v poklidu dalších instrukcí. Jednáme o výjimce prodloužení zápisu na 
doktorandské předměty (buď se pro Vás STAG ponechá otevřený, nebo se budete zapisovat na 
začátku dalšího semestru v lednu). Jde o nově zavedenou záležitost, a neměli jste tak dostatek času 
vše vyřešit s potřebným předstihem.  
 
Další konsekvence: 
V sylabech jednotlivých předmětů by mělo být zapsáno vše důležité.  
Současné papírové indexy (doktorandské výkazy) zůstávají dál v platnosti. 
Pokud již máte nějaké zkoušky hotové (týká se vyšších ročníků), požádejte zkoušejícího o zpětný zápis 
zkoušky i do systému STAG.  (Samozřejmě až po úspěšném přihlášení se na předmět ve STAGu). 
 
Celý systém se tak jistě zefektivní, zpřehlední a bude existovat i bezpečná evidence o Vámi 
vykonaných studijních povinnostech, tak jak jste byli zvyklí z pregraduálního studia. 
 
Děkujeme za spolupráci a těšíme se na viděnou v novém akademickém roce 2011/2012! 
 
Za katedru psychologie i projekt VZKAS 
 
Miroslav Charvát 
P.S.: V případě dotazů či problémů kontaktujte nejprve mou osobu  
 
Doplnění předešlé informace: 

1) Pro přihlášení do systému STAG na adrese www.portal.upol.cz je nutné zadat portal ID  a 
hesla 

Pokud neznáte své portal ID, můžete ho získat po kliknutí na „Kontakty“ a zadání svého jména a 
příjmení, je to ve sloupečku portal ID (pozor nikoliv stag login či číslo karty!) 
Heslo by mělo být defaultně (pokud se hlásíte poprvé) nastaveno jako vaše rodné číslo bez lomítka 
s tím, že pak vás systém vyzve k jeho změně.  
 

2) filozofie má podle všeho zkratku 9FIDS (nikoliv 9FIL) 
 

http://www.portal.upol.cz/

