Pokyn č. 3DP/2022 děkanky Fakulty ekonomické ZČU
Organizace zápisu studentů doktorského studia do akademického roku
2022/2023

Čl. 1 – Obecné informace
1. Zkouškové období v akademickém roce 2021/2022 končí dne 31. 8. 2022.
2. Předběžný zápis studentů (dále jen „předzápis“) na akademický rok 2022/2023 končí 31. 8. 2022
včetně. Organizace předběžného zápisu se řídí pokynem prorektorky č. 2P/2022.
Čl. 2 – Forma a termíny zápisu
1. Student provádí zápis do akademického roku 2022/2023 osobně.
2. Zápisy probíhají vždy od 9:00 v kanceláři UL 405 takto:
a)

1. 9. 2022 – studenti prvního ročníku doktorského studia v češtině,

b)

2. 9. 2022 – studenti druhého a vyšších ročníků doktorského studia v češtině,

c)

5. 9. 2022 – studenti všech ročníků doktorského studia v angličtině,

d) 13. 9. 2022 – studenti přijatí v rámci druhého kola přijímacího řízení a náhradní termín pro
ostatní studenty.
3. Student je povinen před zápisem do vyššího ročníku provést kontrolu údajů v IS/STAG. Případné
nesrovnalosti mezi údaji v IS/STAG je student povinen řešit s příslušnou katedrou před termínem
zápisu. Pokud budou při zápisu zjištěné nesrovnalosti v údajích v IS/STAG, nemůže být zápis
proveden.
4. Zápisy jsou povinné. Nesplnění této povinnosti je důvodem pro ukončení studia dle Studijního a
zkušebního řádu ZČU (dále „SZŘ“), čl. 65 odst. 1 písm. j).
Čl. 3 – Podmínky zápisu
1. V souladu s čl. 18 odst. 3 SZŘ stanovuji: Student si může v jednom akademickém roce zapsat
v rámci studia ve studijním programu předměty v rozsahu maximálně 65 kreditů. Děkanka může
na žádost studenta povolit zapsání předmětů nad tento limit, je-li k tomu dán závažný důvod.
Čl. 4 – Náhradní termín zápisu
1. Neprovede-li student ve stanoveném termínu řádný zápis, může požádat děkanku
(prostřednictvím studijního oddělení) do tří pracovních dnů po uplynutí termínu, popřípadě po
odpadnutí překážky bránící omluvě, o prominutí zmeškání lhůty k provedení zápisu; děkanka zváží
závažnost důvodu, a vyhoví-li žádosti, určí studentovi termín mimořádného zápisu (SZŘ, čl. 16
odst. 2).
2. Student vyjíždějící na zahraniční stáž může požádat o dřívější termín zápisu.

Čl. 5 – Změny v zápisu
1. Děkanka může zrušit na žádost studenta předběžný zápis předmětu v době po uplynutí termínu
předběžného zápisu do zápisu předmětu, je-li k tomu dán závažný důvod (čl. 20 SZŘ).
2. Děkanka může zrušit na žádost studenta zápis předmětu, je-li k tomu dán závažný důvod (čl. 21
SZŘ).
3. Děkanka může povolit studentovi dodatečný zápis předmětu ze závažných důvodů (čl. 22 SZŘ).
4. Žádosti podle odst. 1 až 3 se podávají písemně prostřednictvím studijního oddělení.
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