Vyhláška č. 11DV/2011 děkana Fakulty ekonomické ZČU v Plzni
Imatrikulace
Studenti bakalářských studijních programů, kteří byli přijati ke studiu na FEK ZČU v Plzni
v akademickém roce 2011/2012, budou slavnostně imatrikulováni, a to:
PLZEŇSKÁ ČÁST FEK:
dne 3. 11. 2011 (čtvrtek) ve velkém sálu Parkhotelu, U Borského parku 31, Plzeň
1. skupina

zahájení (nácvik)
slavnostní akt

bc. prezenční studium:

2. skupina

8:00 hod.
9:00 hod.

Podniková ekonomika a management

zahájení (nácvik)
slavnostní akt

10:45 hod.
11:45 hod.

bc. prezenční studium:

Management obchodních činností
Informační management
Systémy projektového řízení
bc. kombinované studium: PEM - zaměření Finance a účetnictví

Stanovenou hodinu pro sraz studentů je nutno z organizačních důvodů bezpodmínečně
dodržet, jinak nebudou studenti zařazeni k imatrikulaci!

CHEBSKÁ ČÁST FEK:
dne 4. 11. 2011 (pátek) ve velkém sálu budovy FEK, Hradební 22, přízemí
1. skupina - bakalářské studium (prezenční)
zahájení (nácvik)
8:00 hod.
slavnostní akt
9:00 hod.
2. skupina - bakalářské studium (kombinované)
zahájení (nácvik)
10:30 hod.
slavnostní akt
11:30 hod.

Stanovenou hodinu pro sraz studentů je nutno z organizačních důvodů bezpodmínečně
dodržet, jinak nebudou studenti zařazeni k imatrikulaci!

Výuka prvního ročníku bakalářských studijních programů v Plzni se v den imatrikulace
koná od 14:50 hod.
Studenti kombinovaného studia v Chebu budou mít po skončení imatrikulace blokovou
prezenční výuku dle harmonogramu.

Na slavnostní imatrikulaci je vhodný společenský oděv a obuv.

Studenti navazujících magisterských studijních programů se dostaví ke složení
imatrikulačního slibu a vyzvednutí indexu na studijní oddělení FEK, místnost HJ105
v úterý 8. 11. 2011 nebo ve středu 9. 11. 2011 vždy od 9:00 - 11:00 hod a
od 13:00 – 14:30 hod.
Studenti bakalářského studia, kteří se ze závažných důvodů

nemohou

imatrikulace

zúčastnit, se předem písemně omluví studijní referentce. Výkazy o studiu si vyzvednou
v úředních hodinách na studijních odděleních v době od 7. do 10. 11. 2011 (platí pro
plzeňskou část) a v době od 7. do 16. 11. 2011 (platí pro chebskou část), nebo v
následujícím termínu blokové výuky (platí pouze pro studenty kombinovaného studia).
Pokud tak neučiní, budou ze studia vyloučeni pro nesplnění požadavku (viz. čl. 28 odst. 2
písm. b) Studijního a zkušebního řádu ZČU v Plzni).

V Plzni dne 19. 11. 2011

doc.Dr. Ing. Miroslav Plevný
děkan

