Vyhláška č. 5DV/2016 děkana Fakulty ekonomické ZČU v Plzni
Imatrikulace studentů
Čl. 1
Imatrikulace studentů bakalářských studijních programů v plzeňské části FEK
Studenti bakalářských studijních programů Geografie, Ekonomika a management a Systémové
inženýrství a informatika, kteří byli přijati ke studiu na FEK ZČU v akademickém roce
2016/2017, místo studia Plzeň, budou slavnostně imatrikulováni v úterý 8. 11. 2016
v posluchárně EP-130, Univerzitní 26, Plzeň.
Časový harmonogram imatrikulace:
1. skupina - studijní obory:
Podniková ekonomika a management (prezenční a kombinovaná forma)
Systémy projektového řízení
zahájení (nácvik) 12:05 hod.
slavnostní akt
13:00 hod.
2. skupina - studijní obory:
Management obchodních činností
Informační management
Ekonomická a regionální geografie
zahájení (nácvik) 14:30 hod.
slavnostní akt
15:30 hod.
Na slavnostní imatrikulaci je vhodný společenský oděv a obuv.
Stanovenou hodinu zahájení nácviku je nutno z organizačních důvodů bezpodmínečně
dodržet. Studenti, kteří se nedostaví k zahájení nácviku včas, nebudou na slavnostní
imatrikulaci zařazeni.
Organizace výuky v den imatrikulace:
Výuka prvního ročníku bakalářských studijních programů FEK se v den imatrikulace od
12:00 hod. ruší.
Čl. 2
Imatrikulační slib studentů bakalářského studijního programu v chebské části FEK
Studenti bakalářského studijního programu Ekonomika a management, kteří byli přijati ke
studiu na FEK ZČU v akademickém roce 2016/2017, místo studia Cheb, budou slavnostně
imatrikulováni v pátek 4. 11. 2016 v posluchárně CD-100, budova FEK, Hradební 22,
Cheb.

Časový harmonogram imatrikulace:
Studijní obory:
Management obchodních činností
Podniková ekonomika a management (prezenční a kombinovaná forma)
zahájení (nácvik)
slavnostní akt

8:00 hod.
9:00 hod.

Na slavnostní imatrikulaci je vhodný společenský oděv a obuv.
Studenti, kteří se včas nedostaví na zahájení nácviku, nebudou na slavnostní imatrikulaci
zařazeni.
Organizace výuky v den imatrikulace:
Výuka pro 1. ročník v kombinované a prezenční formě studia se v den imatrikulace koná od
10:15 hod.
Čl. 3
Omluva ze slavnostní imatrikulace
1. Studenti bakalářských studijních programů, kteří se ze závažných důvodů nemohou zúčastnit
slavnostní imatrikulace, se předem písemně (e-mailem) omluví studijní referentce a dostaví se
ke složení imatrikulačního slibu na studijní oddělení v úředních hodinách v těchto termínech:
Cheb – prezenční forma:
7. 11. – 11. 11. 2016
(studijní referentka paní Blatná)
Cheb – kombinovaná forma: 11. 11. a 25. 11. 2016
(studijní referentka paní Blatná)
Plzeň – prezenční forma:
14. 11. – 16. 11. 2016
(studijní referentka paní Hráchová)
Plzeň – kombinovaná forma: 14. 11. – 16. 11. 2016
(studijní referentka paní Štruncová)
Čl. 4
Imatrikulační slib studentů navazujících magisterských studijních programů
1. Studenti navazujících magisterských studijních programů Systémové inženýrství a informatika
a Ekonomika a management se dostaví ke složení imatrikulačního slibu na studijní oddělení
FEK do kanceláře UK-410 v úředních hodinách v těchto termínech: pondělí 14. 11., úterý
15. 11. a středa 16. 11. 2016.
2. Studenti navazujících magisterských studijních programů, kteří se ze závažných důvodů
v uvedených termínech nemohou dostavit ke složení imatrikulačního slibu, zašlou písemnou
omluvu (e-mailem) a žádost o náhradní termín studijní referentce paní Štruncové.
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