Vyhláška č. 3DV/2011 děkana Fakulty ekonomické ZČU v Plzni
o předzápisu a zápisech studentů FEK do akademického roku 2011/2012

čl. 1 – Obecné informace
1. Zkouškové období v akademickém roce 2010/2011 končí dne 1. 9. 2011 ve 12:00 hodin
a téhož dne v 15:00 hodin končí předběžný zápis studentů na akademický rok 2011/2012.
2. Každý student je povinen účastnit se předzápisu a provést registraci předmětů do
1. 9. 2011 do 15:00 hodin. Předzápis je upraven pokynem prorektora č. 3P/2011. Na FEK
ZČU se nerealizuje předzápis tzv. volbou standardní cesty.
3. V pondělí 5. 9. 2011 budou do 10:00 hod zveřejněny na studijních odděleních fakulty
seznamy studentů, u nichž nebyla registrace některého předmětu akceptována pro malý
počet zájemců. Tito studenti si mohou při vlastním zápisu nahradit neakceptované
předměty jinými předměty, na nichž jsou ještě volná místa, bez administrativního poplatku.
4. Začátek výuky v zimním semestru akademického roku 2011/12 je dne 19. 9. 2011.
5. Zápis studentů nastupujících do prvního ročníku proběhne v termínu, který jim bude
sdělen spolu s rozhodnutím o přijetí (zápisy se uskuteční od 30. 8. do 2. 9. 2011). Studenti
nastupující do prvního ročníku navazujícího magisterského studijního programu a do
bakalářského studijního programu – místo studia Cheb, jsou povinni vykonat předzápis
předmětů podle pokynů, které obdrží spolu s rozhodnutím o přijetí. Studenti nastupující do
prvního ročníku bakalářských studijních programů – místo studia Plzeň, předzápis
předmětů nevykonávají.
6. Od 6. 9. 2011 začínají zápisy studentů do vyšších ročníků podle harmonogramu
v chebské a plzeňské části FEK.
7. Zápisy jsou povinné. Pokud se student nedostaví a neomluví se podle čl. 16, odst. 7
Studijního a zkušebního řádu ZČU, bude mu ukončeno studium pro nesplnění požadavku.
čl. 2 – Podmínky zápisu
1. V souladu s čl. 16 – Zápis, odst. 3 Studijního a zkušebního řádu ZČU 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 na základě žádosti (viz čl. 2 odst. 6 této vyhlášky) zapsat:
a) povinné a povinně volitelné předměty, které v minulosti absolvoval s hodnocením
„nevyhověl“ (viz opakovaný zápis předmětu), za podmínky, že nemá zapsány žádné
výběrové předměty,
b) povinné, povinně volitelné a výběrové předměty, které musí absolvovat pro úspěšné
dokončení svého studia v daném akademickém roce.

2. Mezní termín podání žádosti o navýšení počtu kreditů nad uvedený limit 65 kreditů je
26. 8. 2011.
3. U předmětů výběrových (předměty 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.
4. 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 tak, aby splňovali
podmínku čl. 16 odst. 2 Studijního a zkušebního řádu ZČU.
5. Ze závažných důvodů může děkan hranici uvedenou v čl. 2 odst. 3 na žádost studenta
zvýšit.
6. Rozhodování o povolení překročení výše uvedených limitů se děje na základě písemné
žádosti studenta, kterou musí předložit na příslušném studijním oddělení. Žádost musí
obsahovat seznam předmětů, kterých se překročení povinného rozsahu týká. Součástí
uvedené žádosti je povinná příloha týkající se zobrazení průběhu studia. Přílohu student
získá na www.portal.zcu.cz následovně: Portál ZČU – Moje studium – Formulář pro tisk
průběhu studia (všechny kolonky příslušného formuláře jsou zaškrtnuty) – Tisknout průběh
studia do PDF.
7. Zápis předmětů na základě žádostí podaných po 1. 9. 2011 bude zpoplatněn podle pokynu
kvestora 2K/2005 Úhrady režijních nákladů za mimořádné nadstandardní úkony.
8. Studenti, kteří byli přijati znovu do 1. ročníku po neúspěšném studiu na FEK, musí
bezpodmínečně ukončit předchozí studium nejpozději do 29. 8. 2011.
čl. 3 – Náhradní termíny zápisů
Studenti, kteří se ze závažných důvodů nemohou zúčastnit zápisu, 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 jsou zpoplatněny
administrativním poplatkem 500,- Kč podle pokynu kvestora 2K/2005.
čl. 4 – Změny v zápisu
1. 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.
2. Mezní termín pro provedení změny pro zimní semestr 2011/12 je 10. říjen 2011.
čl. 5 – Studijní oddělení
Z důvodů provádění zápisů studentů do prvních a vyšších ročníků bude studijní oddělení
FEK od 30. 8. do 16. 9. 2011 uzavřeno. Potvrzování dokladů a vydávání potvrzení
o studiu bude prováděno výhradně v rámci zápisů a dále od 19. září 2011 v úředních
hodinách.

V Plzni dne 16. 5. 2011

doc. Dr. Ing. Miroslav Plevný
děkan FEK

