Vyhláška č. 1DV/2016 děkana Fakulty ekonomické ZČU v Plzni
o ukončení studia absolventů FEK ZČU v akademickém roce 2015/2016
a o organizačním zabezpečení promocí
čl. 1 – Obecné informace
1. Po složení státní závěrečné zkoušky v daném studijním programu a obhajobě BP/DP se
absolventi nejpozději do tří dnů dostaví na SO FEK k vyřízení všech náležitostí spojených
s ukončením studia. S sebou si donesou index, vytištěné formuláře a zaplatí poplatek za
promoci – viz čl. 3.
Absolventi, kteří nebudou pokračovat ve studiu na FEK, vrátí JIS kartu a předloží
jednotný formulář „Potvrzení o vypořádání závazků studenta“ na studijní oddělení.
Formuláře Potvrzení o vypořádání závazků a Potvrzení o ukončení studia jsou ke stažení
na webové adrese www.fek.zcu.cz, odkaz Studium – Studijní oddělení – Formuláře ke
stažení. JIS kartu absolventi odevzdají na HelpDesku CIV (Plzeň-Bory nebo Husova 11 3. patro) nebo v Chebu na CECEV p. Kasíkovi.
Studenti, kteří budou přijati na navazující studium a zúčastní se zápisu na FEK, vyrovnají
závazky vůči knihovně v plzeňské i chebské části a JIS kartu si ponechají. U zápisu obdrží
novou validační známku.
2. Z důvodu konání přijímacích zkoušek na mgr. studium ve dnech 16. – 17. června 2016
bude uzavřeno studijní oddělení fakulty v Plzni.
čl. 2 – Organizace promocí
1. Slavnostní promoce absolventů bakalářského studia plzeňské části FEK ZČU se
uskuteční dne 29. června 2016 v Parkhotelu Plzeň, U Borského parku 31.
Promoce absolventů navazujícího magisterského studia plzeňské části FEK ZČU se
uskuteční 30. června 2016 na zámku Kozel. Slavnostní promoce absolventů chebské části
FEK ZČU se uskuteční dne 1. července 2016 v aule FEK v Chebu. Na promoci se
studenti dostaví dle zveřejněného harmonogramu, který bude zveřejněn na stránkách SO
nejpozději 20. 6. 2016.
2. Fotografování a videozáznam celé promoce plzeňských i chebských absolventů provede
objednaná firma. Pohyb soukromých fotografů po sále v průběhu promoce není povolen.

čl. 3 – Administrativní poplatky
1. Absolventi chebské části FEK ZČU zaplatí administrativní poplatek ve výši 500,- Kč.
2. Absolventi bakalářského studia v plzeňské části FEK ZČU zaplatí poplatek ve výši
1.000,- Kč, absolventi magisterského studia v plzeňské části FEK ZČU zaplatí
poplatek ve výši 1.500,- Kč.

3. Platbu poplatku v hotovosti provedou absolventi:
 v plzeňské části na děkanátu FEK (p. Martinčíková, HJ206)
 v chebské části na studijním odd. (p. Blatná, CD303)
4. Absolventi, kteří se promoce nezúčastní, převezmou diplom po promoci na příslušném
studijním oddělení FEK ZČU v Plzni nebo v Chebu.

V Plzni dne 24. května 2016

doc. Dr. Ing. Miroslav Plevný
děkan FEK

