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Pokyn č.4DPl2018děkanky Fakutty ekonomickéZCU
organizace zápisu studentůFEK do akademickéhoroku 2018120,|9
.

čl.1 - obecnéinformace

roce 20I]l20I8 končídne 31. 8. 2018.Začátek\^ýuky
obdobív akademickém
1. Zkouškové
roku 20I8l20I9je v pondě|i24.9.2018.
v zimnímsemestruakademického
(dálejen ,,předzápis)na akademiclcýrok 201812019končídnem
2 . Předběžnýzápis studentů
zápisuse řídípokynemprorektorač.5P/2018.
31. 8. 2018včetně,organizacepředběžného
J.

do 3 1. 8. 2018se !ýká všech
registracipředmětů
se předzápisua provést
Povinnostúčastnit
studiaFEK ZČU s výjimkou:
bakalářskéhostudia anavazujicíhomagisterského
studentů
a) studentu,kteři zahájí své studium v 1. ročníkubakalářskéhostudia v akad. roce
těmtostudentumbuderegistracepředmětuprovedenav rámci zápisu,
201812019;
b) studentů,|<teřizahájí své studium v 1. ročníkunavazujiciho magisterskéhostudia
v akad. roce 20I8l20I9; tito studentijsou povinni vykonat předzápis předmětůdle
pokynů'kÍeré
obdrŽii pozváncek zápisu.

4 . Předzápisy předmětujsou povinné.Nesplněnítétopovinnostije důvodempro ukončení
ŤáduZČU(dálejen SZŘ), čl.65 odst.1 písm.k).
a zkušebního
studiadle Studijního
5 . Studenti,u nichžnebudepředzápis některéhovolitelnéhopředmětuakceptovánpro malý
počet zájemci, si mohou při zápisu do akademickéhoroku 201812019zapsat jiné
předměty,na nichžbudouvolná místa.
čl.2_ Forma a termínyzápisu
1 . Studentprovádízápis do akademickéhoroku 20I8l20I9 osobně (bez zastoupeníjinou
osobou). Organizacezápisů(místo,termín,čas)pro jednotlivéstudijníprogramy bude
oznámenadodatkemk pokynuč.4DP|20I8.

2. Zápis studentůnastupujícíchdo prvníhoročníkubakalářskéhostudia a do prvního

od 3. 9. do 5. 9. 2018.Termín'
magisterského
studia se uskuteční
ročníkunavazujícího
zápisubudeuchazečisdělenv pozváncek zápisu.

Zápisy do vyššíchročníkůbakalářského a navazujícíhomagisterskéhostudia
ročníku
proběhnouod 10.9. do 2|.9.2018. Studentje povinenpřed zápisemdo vyššího
provést kontrolu údajůve výkanl o studiu (indexu) a údajův IS/STAG. Případné
nesrovnalostimezi údajive výkazu o sfudiu a ídaji v IS/STAG je studentpovinen řešit
s příslušnoukatedrou před termínem zápisu. Pokud budou při zápisu zjištěné
nesrovnalostiv údajíchve výkazu o studiua v IS/STAG, nemůžebýt zápis proveden.
Studenti'jejichž ýkazem o studiu je ýpis z IS/STAG, jsou rovněžpovinni provést
v IS/STAG.
kontroluúdajů
studiadle SZŘ,
4 . Zápisyjsou povinné.Nesplněnítétopovinnostije důvodempro ukončení
j).
čl.65 odst.1 písm.

studiuna FEK, požádají
5. Studenti,kteříbudoupřijati movu do 1. ročníkupo neúspěšném
studiana FEK do 31. 8. 2018včetně.
svéhosoučasného
o ukončení
čt.3-Podmínkyzápisu
V souladus čl. 18 odst.3 SZŘ stanovuji:Student si můževjednom akademickémroce
zapsat v rámci studia ve studijním programu předměty v rozsahu maximálně 65
na žádoststudentapovolit zapsánipředmětunad tento limit, je-li
kreditů. Děkanka m.ůže
k tomu dánzávažnýdůvod.
čl.4 _ Náhradnítermínzápisu
Neprovede-li student ve stanovenémtermínu Íádný zápis, m.ůžepoŽáďat děkanku
(prostřednictvím
studijníhooddělení)do tří pracovníchdnůpo uplynutítermínu,popřípaděpo
odpadnutípřekážkybránici omluvě, o prominuti zmeškánílhůtyk provedenízápisu:'děkanka
důvodu,a vyhoví-li žádosti,určísfudentovitermínmimořádnéhozápisu
zváži závaž-rrost
(SZŘ ěl. 16odst.2).
č l.5- Z ményvz ápisu
1. Děkanka můžezrušitna žádostsfudentapředběŽrý zápis předmětuv době po uplynutí
termínupředběŽréhozápisu do zápisu předmětu,je-li k tomu dán závažnýdůvod(č|.20
SZŘ).
zrušitna Žádoststudentazápis předmětu,je-li k tomu dán závažnýdůvod
2. Děkanka m.ůŽe
(čl,2ISZŘ).
zápis předměfilze závaŽnýchdůvodů(č|.22
povolit studentovidodatečný
3. Děkanka m:ůže

szR).

prostřednictvím
studijníhooddělení.
4. Žádostipodleodst.1 až3 se podávajípísemně
čl.6 - Omezeníprovozu studijníhooddělení
budestudijníodděleníFEK
ročníků
prováděnízápisůsfudentů
do prvnícha vyšších
Z důvodů
2018
uzavřeno.
od 3. 9. do 2,l'.9.
čl.7_ Vydávání dokladů(potvrzení)o studiu
Yydáváni dokladů (potvrzení)o studiu bude prováděno výhradně při zápisu' a to
bezplatně.od 24. 9, 2018budevydávánídokladů(potvrzení)o studiuprováděnov uředních
hodinách na studijnímodděleni za poplatekstanovenýplatnou směrnicíkvestora (v době
vydánítohotopokynusměrnicekvestorač.7W20I3).
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