
SBÍRKA  ROZHODNUTÍ  A  OPATŘENÍ  DĚKANA  TF JU 
  

  

  

  

Číslo: 72                                                                              České Budějovice, 6. 1. 2005  
  

  

  

ORGANIZACE ZÁPISU NA LETNÍ SEMESTR AKADEMICKÉHO ROKU 2004/2005 
  

  

Při zápisu je student povinen zapsat si předměty tak, aby po  absolvování zapsaných předmětů 

získal minimálně 20 kreditů za každý semestr. 

  

Student si dle čl. 19, odst. 4: „... může v jednom akademickém roce zapsat v rámci studia ve 

studijním programu uskutečňovaném fakultou předměty v rozsahu nejvýše  90 kreditů, pokud 

mu děkan fakulty nebo ředitel vysokoškolského ústavu individuálně nestanoví jinak.“ 

  
  

1 .  S t a n o v u j i  t e r m í n y  z á p i s u  n a  l e t n í  s e m e s t r  2 0 0 4 / 2 0 0 5 :   

  

prezenční forma studia: 

  

1. – 5. ročník   17. 1. 2005 (8:00 hod.) – 21. 1. 2005 (18:00 hod.) 

(včetně vyšších ročníků)   

             v tomto termínu bude otevřena studijní agenda STAG 

  

kombinovaná forma studia 

  

1. – 5. ročník   26. 2. –  5. 3. 2005 

(včetně vyšších ročníků)  



  

Zápis 1. ročníků kombinovaného studia proběhne dne 26. 2. 2005 na počítačové 

učebně č. 110 následovně: 

  

1. ročník -  obor: Sociální a char. práce – 9.00 – 10.30 hod  

        obor:  Pastorační asistence,  Náboženská výchova a etika  

                                           – 10.45 – 12.20 hod   

  

  

Studijní agenda STAG bude otevřena pro studenty kombinované formy studia v termínu od  26. 2. (od 

8.00 hod.) – 2. 4. 2005 (do 18.00 hod.). 

  

2. a vyšší ročníky -  studenti obdrží od studijních referentek zápisové listy, které se   

zapsanými povinnými, povinně volitelnými a výběrovými předměty odevzdají 

nejpozději do 2. 4. 2005 na studijním  oddělení  TF. Student svým podpisem na 

prezenční listině potvrdí zápis do LS 2004/05. 

  

2. Student, který se ve stanoveném termínu   nezapíše a do 5 dnů (prezenční forma studia  

do 28. 1. 2005, kombinovaná forma studia do 11. 3. 2005) 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 (viz SZŘ JU čl. 19 odst. 5) a studium mu bude 

ukončeno. 

  

3. Ze zdravotních či vážných rodinných důvodů je možné požádat studijní oddělení o změnu termínu 

zápisu. 

  

4 .  M o ž n o s t  z m ě n y  v  z á p i s u  

  

prezenční forma studia: 

  

- možnost změny v zápise předmětů v zápisovém listě         21. 2. – 11. 3. 2005  

  



kombinovaná forma  studia: 

  

- možnost změny v zápise předmětů v zápisovém listě 26. 2.  –  2.  4.  2005  

  

5. Zápis studentů prezenčního studia a 1. ročníků kombinované formy 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 pro studenty prezenčního studia je do 11. 3. 2005. Studenti 

kombinovaného studia odevzdají zápisové listy do 2. 4. 2005. 

  

6. Všechny předměty zapsané ve STAGU nebo v zápisovém listě, musí být též zapsány v indexu. Zápis 

v indexu bude úředně ověřen razítkem na studijním oddělení TF. 

  

7. Zápis studentů, kontrolu správnosti jimi zapsaných předmětů a případné změny v zapsaných 

předmětech provádí studijní oddělení fakulty, která uskutečňuje studijní program, do jehož studia byl 

uchazeč přijat (viz  SZŘ JU čl. 20 odst. 10). 

  

8. Student, který není v řádném termínu na předmět zapsán, nemůže být připuštěn k zápočtu resp. 

zkoušce z tohoto předmětu. 

  

9. Pokud není zapsaný předmět v daném semestru absolvován platí zde ustanovení č. 21 SZŘ JU. Dle 

čl. 13 odst. 2 SZŘ JU u zapsaných předmětů, které jsou zakončené zkouškou, a které student 

neukončil alespoň známkou „dobře“, se do váženého studijního průměru započítává známka 

„nevyhověl(a)“. 

  

  

  

Toto opatření nabývá účinnosti dnem 6. 1. 2005. 

  

  
Dr. Jiří Kašný, Th.D. 

      děkan TF JU 


