Student v modu přerušení
Není po dobu přerušení
studentem, tj. nemůže dělat nic
z toho, co může student
v modu rozložení nebo v modu
čekatelství – viz příslušné
sloupce.
Výhodou přerušeného studenta
je, že se mu doba přerušení
nezapočítává do celkové doby
studia, která se po překročení
hranice dané zákonem stává
„delším“ studiem a student je
zpoplatněn.
Po dobu přerušení je student
povinen si sám platit zdravotní
pojištění.
Nemůže být ubytován v koleji.
Praktická cvičení
Přerušený student ztrácí nárok
na čerpání finančních
prostředků a interních kapacit
Studia FAMU. Výroba
praktického cvičení bude po
dobu přerušení pozastavena.

Student v modu rozložení
(má individuální studijní plán)
Je studentem a má právo dělat
všechno, co normální student,
tj. např. jezdit na stáže, na
festivaly a workshopy, na což
může v odůvodněných
případech žádat o podporu u
Stipendijní komise.
Zároveň platí, že musí dělat
všechno, co dělá normální
student, tj. zejména plnit
veškeré studijní povinnosti dle
studijního plánu.
Načítá se mu doba za studium,
která po překročení příslušné
hranice vede ke zpoplatnění.
Praktická cvičení
Studenti s individuálním
studijním plánem mají nárok na
čerpání finančních prostředků a
interních kapacit Studia FAMU
jako řádní studenti. Oproti
řádným studentům je však
nutné s vedoucím výroby
Studia FAMU vypracovat
podrobný výrobní plán před
schválením žádosti, protože
dojde k překročení parametrů
zadání cvičení uvedeného v Bílé
knize FAMU. Finanční limit pro
převod do jiného roku je pro
všechna cvičení FAMU
stanoven částkou 1.500.000,-

Student v modu čekatelství
Neplní (a ani nemůže plnit)
studijní povinnosti, tj. zkoušky a
zápočty předmětů, protože
čekatelem se mohl stát teprve
po splnění všech těchto
povinností a uzavření studijního
programu (bc. nebo mg.). Musí
mít v KOS záznamy v záložce
VŠKP (názvy teoretické a
praktické práce, jména
vedoucích prací).
Má se intenzivně připravovat
na státnici, tj. psát diplomku a
točit. V zásadě má i právo jezdit
na festivaly a workshopy, na
což může žádat o podporu u
Stipendijní komise. Teoreticky
by mohl jezdit i na stáže, ale
nedává to moc smysl. Může jet
i na katedrové Poněšice. Načítá
se mu doba za studium, která
po překročení příslušné hranice
vede ke zpoplatnění. Dobu
čekatelství nelze přerušit a
může být v maximální délce 2
roky.
Praktická cvičení
Čekatelé na SZZ musejí mít
schválenou výrobu svého
projektu ještě před získáním
statusu čekatele. Na čerpání
finančních prostředků pak mají
nárok až do konce kalendářního
roku, ve kterém se stali
čekateli. Na čerpání interních
kapacit mají nárok až do
uzavření výroby, státnic.

