Pokyn č. 2DP/2016 děkana Fakulty ekonomické ZČU
Organizace předběžného zápisu účastníků akreditovaných studijních programů
celoživotního vzdělávání FEK pro akademický rok 2016/2017

čl. 1 – Obecné informace
1. Podle článku 8 vyhlášky č. 2DV/2014 děkana FEK ZČU účastník akreditovaného
studijního programu celoživotního vzdělávání (dále jen program CŽV), který po dobu
platnosti smlouvy pokračuje ve studiu programu CŽV v dalším akademickém roce, provádí
předběžný zápis předmětů do dalšího akademického roku, tj. přihlašuje se ke studiu
předmětů, které chce studovat v následujícím akademickém roce.
2. Organizace předběžného zápisu účastníků programů CŽV se v přiměřené míře řídí
pokynem prorektora č. 3P/2016 – Organizace předběžného zápisu pro akademický rok
2016/2017.
3. Předzápis lze provést pouze elektronicky prostřednictvím webového prohlížeče na adrese
www.portal.zcu.cz v záložce „Moje studium“. V prostorách FEK ZČU lze předzápis
provést v počítačových učebnách v budovách FEK v Chebu a v Plzni.
4. Účastníci programů CŽV provádějí předzápis pro akademický rok 2016/2017 od 1. 6. 2016
do 31. 8. 2016 včetně.
5. V době letních prázdnin (od 2. 7. do 21. 8. 2016) nemusí být služby předzápisu v některých
dnech dostupné z důvodu profylaxe sítě. Od 16. 8. do 19. 8. 2016 proběhne celková
odstávka počítačové sítě ZČU.
6. Návod k provedení předzápisu je uvedený na http://stag.zcu.cz/predzapis/.
čl. 2 – Předběžný zápis účastníků programů CŽV
1. Předběžný zápis předmětů do akademického roku 2016/2017 provádějí účastníci programů
CŽV, kteří uzavřeli smlouvu s FEK ZČU v akademickém roce 2015/2016 nebo dříve a
v rámci platnosti této smlouvy budou pokračovat ve studiu programu CŽV v akademickém
roce 2016/2017.
2. Výše uvedení účastníci programů CŽV si v předběžném zápisu do akademického roku
2016/2017 zapisují povinné a/nebo volitelné předměty příslušného akreditovaného
studijního programu CŽV, které nesplnili v akademickém roce 2015/2016 a chtějí je plnit
v akademickém roce 2016/2017.
3. Účastník programu CŽV se při předzápisu zapisuje na rozvrhové akce určené pro CŽV
a dané místo studia (CŽV Cheb nebo CŽV Plzeň), informace o místě studia je u všech
rozvrhových akcí pro CŽV uvedená v poznámce u příslušné rozvrhové akce.

4. Zkouškové období v akademickém roce 2015/2016 končí dne 31. 8. 2016. Předběžný zápis
účastníků programů CŽV na akademický rok 2015/2016 končí 31. 8. 2016 včetně.
5. Neprovede-li účastník CŽV ve stanoveném termínu předběžný zápis předmětů, může
požádat o zápis předmětů do akademického roku 2016/2017 administrativní pracovníky
Centra celoživotního vzdělávání FEK ZČU. Bez zápisu předmětu není možné daný
předmět studovat.
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