SBÍRKA ROZHODNUTÍ A OPATŘENÍ TF JU
Číslo: 64

České Budějovice 4. 6. 2004

ORGANIZACE PŘEDBĚŽNÉHO ZÁPISU A ZÁPISU NA ZIMNÍ SEMESTR
AKADEMICKÉHO ROKU 2004/2005

V souladu se SZŘ TF JU část 4, čl. 15 a 16 stanovuji bližší podmínky předběžného zápisu a
zápisu na zimní semestr ak. roku 2004/2005 a to následovně:
Pro studenty prezenční formy studia:
1. Termín povinného předběžného zápisu na zimní semestr ak. roku 2004/05:

14. 6. (8:00 hod.) – 23. 6. 2004 (18:00 hod.)
v tomto termínu bude otevřena studijní agenda STAG, možnost zápisu v počítačové
učebně TF č. dv. 110 nebo přes internet.

2. V případě, že student neprovede ve stanoveném termínu a předepsaným způsobem předběžný
zápis a do 5 dnů (tj. do 30. 6. 2004) se neomluví a nepožádá o změnu termínu předběžného zápisu
nebo nepřeruší studium, posuzuje se, jako by nesplnil požadavky vyplývající ze studijního
programu podle § 56 odst. 1 písm. b) a studium mu bude ukončeno.

3. Termín zápisu na zimní semestr ak. roku 2004/2005:

1. ročník

13. 9. ( 9:00 – 15.00 hod.) – 16. 9. 2004 ( 9.00 - 15:00 hod.)
na počítačové učebně č. dv. 110

ostatní ročníky

20. 9. ( 8:00 hod.) - 24. 9. 2004 (18:00 hod.)
v tomto termínu bude otevřena studijní agenda STAG, možnost zápisu
v počítačové učebně TF č. dv. 110 nebo přes internet

4. Student (týká se hlavně studentů nastupujících do 1. ročníku a studentů, kteří se vracejí ke studiu
po přerušení studia), který se ve stanoveném termínu nezapíše a do 5 dnů (tj. do 4. 10. 2004) se
neomluví a nepožádá o náhradní termín nebo neoznámí přerušení studia, se posuzuje, jako by
nesplnil požadavky vyplývající ze studijního programu podle § 56 odst. 1 písm. b) zákona a
studium mu bude ukončeno.

5. V s o u l a d u z e S Z Ř T F m á s t u d e n t možnost změny v zápise předmětů od 27. 9. 2004 do
15. 10. 2004.

6. Zápis studentů prezenčního studia bude potvrzen podpisem zápisového listu, který si student
vytiskne sám na počítačové učebně a odevzdá jej na studijním oddělení TF své studijní
referentce. Tímto se stává zápis pro studenta závazný. Tento zápisový list bude založen do
evidenční karty studenta. Termín pro odevzdání zápisových listů je do 15. 10. 2004.

7. Po tomto termínu nebude možné provádět změny v zápisovém listě a předměty, které
nebudou na zápisovém listě zapsány, nebudou započteny do celkového hodnocení pro daný
semestr/akademický rok. Děkan může na základě zvlášť zřetele hodných skutečností udělit
výjimku.

Pro studenty kombinované formy studia:
8. Termín zápisu na zimní semestr ak. roku 2004/2005:

18. 9. ( 9:00 hod. - 17:00 hod.)
v ročníkových učebnách do zápisového listu, který obdrží student od studijní referentky

9. Student, který se ve stanoveném termínu nezapíše a do 5 dnů (tj. do 24. 9. 2004) se neomluví a
nepožádá o náhradní termín nebo neoznámí přerušení studia, se posuzuje, jako by nesplnil
požadavky vyplývající ze studijního programu podle § 56 odst. 1 písm. b) zákona a studium mu
bude ukončeno.

10. V s o u l a d u z e S Z Ř T F m á s t u d e n t možnost změny v zápise předmětů od 2.10. 2004 do
23. 10. 2004.

11. Zápis studentů bude potvrzen podpisem zápisového listu, který student odevzdá na studijním
oddělení TF své studijní referentce. Tímto se stává zápis pro studenta závazný. Tento zápisový
list bude založen do evidenční karty studenta. Termín pro odevzdání zápisových listů je do 23.
10. 2004.

12. Po tomto termínu nebude možné provádět změny v zápisovém listě a předměty, které nebudou
na zápisovém listě zapsány, nebudou započteny do celkového hodnocení pro daný
semestr/akademický rok. Děkan může na základě zvlášť zřetele hodných skutečností udělit
výjimku.

Toto opatření nabývá účinnosti dnem 4. 6. 2004.

Dr. Jiří Kašný, Th.D.
děkan TF JU

