Zápis studentů do vyšších ročníků
na akademický rok 2019/2020
Studenti fakulty si provedou zápis do vyššího ročníku elektronicky.
•
•
•

portál stag.tul.cz bude pro zápis otevřen v období od 1. září 2019 do 13. září 2019
student si vygeneruje a podepíše zápisové listy A (ak. rok 2018/2019) i B (ak. rok 2019/2020),
které doručí na studijní oddělení do 11.10.2019 (osobně, poštou nebo elektronicky)
zápis si provedou i studenti, kteří studium prodlužují nebo neuspěli u SZZ.

Pro zápis do vyšších ročníků elektronicky je nutné splnit podmínky:
• student nemá podruhé zapsaný a nesplněný předmět
•

pro následujíc rok má zapsáno alespoň 30 kreditů nebo předmět ukončený SZZ

•

za 1.rok BS nebo NMS splnil alespoň 40 kreditů

•

za 2. a vyšší rok splnil alespoň 30 kreditů

V případě nesrovnalostí, nebo nesplnění podmínek pro elektronický zápis se studenti dostaví
k zápisu na studijním oddělení v době od 11.9.2019 do 13.9.2019.
-

Upozorňujeme studenty, že zkoušky za akad. rok 2018/19 se mohou skládat nejdéle
31. srpna 2019 (viz harmonogram výuky pro akad. rok 2019/2020).
Zkontrolujte si, zda máte v IS STAG zapsané všechny vykonané zkoušky, pokud ne, kontaktujte
příslušného zkoušejícího.
•
•
•

Provedení předběžného zápisu na celý akademický rok (ZS i LS) je povinné.
Student si při předběžném zápisu volí a zapisuje předměty tak, aby v akademickém roce
mohl absolvováním zapsaných předmětů získat 60 kreditů, minimálně však 30 kreditů; do
tohoto počtu se nezapočítávají kredity za předměty uznané z předchozích studií.
Zápisem předmětů do příslušného akademického roku se potvrzuje osobní studijní plán
studenta, tím se osobní studijní plán stává pro studenta závazným.
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