FAKULTA EKONOMICKÁ

Vyhláška č. 5/09 děkana Fakulty ekonomické ZČU v Plzni
o zápisech studentů FEK do akademického roku 2009/2010
Zkouškové období v akademickém roce 2008/09 končí dne 3. 9. 2009 ve 12:00 hodin a téhož dne
v 15:00 hodin končí předběžný zápis studentů na akademický rok 2009/2010. Začátek výuky
v zimním semestru akademického roku 2009/10 je dne 21. 9. 2009. Od 8. 9. 2009 začínají
zápisy studentů do vyšších ročníků podle harmonogramu v chebské a plzeňské části FEK.
Zápisy jsou povinné. Pokud se student nedostaví a neomluví se podle čl. 16, odst. 7 Studijního a
zkušebního řádu ZČU, děkan mu ukončí studium pro nesplnění požadavku.
Podmínky zápisu
V souladu s čl. 16 – Zápis, odst. 3 stanovuji následující pokyny: Student si může v jednom
akademickém roce zapsat v rámci studia ve studijním programu předměty v rozsahu
nejvíce 65 kreditů. Nad výše uvedený limit si student může zapsat:
a) povinné a povinně volitelné předměty, které v minulosti absolvoval s hodnocením
„nevyhověl“ (viz opakovaný zápis předmětu),
b) povinné, povinně volitelné a výběrové předměty, které musí absolvovat v rámci
zkráceného studia. Jedná se o předměty v minulosti absolvované, u kterých student žádá
jejich uznání, a dále předměty, které studentovi schází do požadovaného množství kreditů
(180 kreditů v rámci bakalářského studia, 120 kreditů v rámci navazujícího magisterského
studia). Toto ustanovení se týká studentů podruhé přijatých na FEK.
U předmětů výběrových (předmětů typu C) si student může zapsat v rámci celého studia
předměty v rozsahu nejvíce 18 kreditů v rámci bakalářského studia, 12 kreditů v rámci
navazujícího magisterského studia. Nad výše uvedený limit si student může volitelné předměty
zapsat:
a) v případě zahraničního studia v rámci programů ERASMUS apod.,
b) v případě studentů, kteří studují nad standardní délku studia,
c) v případě zápisu jazyků hospodářské úrovně 1 a 3 (tj, předmětů: KJA/AC5B, AC7B,
NC5W, NC7W, FC5E, FC7E, RC5 a RC7),
d) v případě studijních oborů, kde je součet kreditů u povinných a povinně volitelných
předmětů u bakalářského studia menší než 162 a u navazujícího studia menší než 108.
Ze závažných důvodů může děkan tuto hranici na žádost studenta zvýšit.

Náhradní termíny zápisů
Studenti, kteří se ze závažných důvodů nemohou zúčastnit zápisu ve výše uvedených termínech,
se omluví písemně na studijním oddělení a požádají o zápis v náhradním termínu, který je
stanoven příslušným harmonogramem v chebské a plzeňské části FEK. Náhradní zápisy se konají
individuálně, administrativní poplatek činí 500,- Kč.

Změny v zápisu
Změny v zápisu předmětů oproti předběžnému zápisu jsou možné jen zcela výjimečně podle
čl. 16 a 20 Studijního a zkušebního řádu ZČU. Je-li změna zapříčiněna studentem, zaplatí správní
poplatek ve výši 100,- Kč za každou změnu.
Mezní termín pro provedení změny pro zimní semestr 2009/10 je 15. říjen 2009.

Studijní oddělení
Z důvodů provádění zápisů studentů do prvních a vyšších ročníků bude studijní oddělení FEK
od 1. do 20. září 2009 uzavřeno. Potvrzování dokladů a vydávání potvrzení o studiu bude
prováděno výhradně v rámci zápisů a dále od 21. září 2009 v úředních hodinách.

V Plzni dne 26. 5. 2009

Doc. Ing. Milan Hrdý, Ph.D.
děkan FEK

