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Dle SZŘ TUL, čl. 7,  odst. 3  studenti 1. ročníků musí za první semestr získat alespoň 15 kreditů k postupu do 
druhého semestru do konce zimního zkouškového období akademického roku 2022/2023. Nesplnění této 
podmínky je důvodem k ukončení studia - viz SZŘ čl. 33 odst. 1 písm. d). Se souhlasem rektora TUL stanovuji data 
pro splnění této povinnosti   následovně: 

 do 3. 2. 2023 – prezenční forma studia 

 do 17. 2. 2023 – kombinovaná forma studia  
 

Studenti kombinované formy studia mají kontrolu studia po 1. semestru studia v pozdějším termínu z důvodu 
konání výuky v lednu 2023.  

Termín pro zápis na letní semestr AR 2022/2023 stanovuji takto: 
 

          termín všechny programy 

6. 2. - 10. 2. 2023 studenti všech programů v prezenční formě studia 

20. – 24. 2. 2023 studenti všech programů v kombinované formě studia 

Studenti 1. ročníků jsou povinni dostavit se ke kontrole plněni studijních povinnosti za 1. semestr.  

S sebou přinesou vytištěné zápisové listy z IS/STAG:  

 list A - splněné předměty za ZS pro akademický rok 2022/2023 

 list B - předměty, které student bude absolvovat v LS pro akademický rok 2022/2023 

 

Zápisem předmětů do příslušného semestru daného akademického roku se potvrzuje osobní studijní plán 
studenta, tím se osobní studijní plán stává pro studenta závazným. 

Informace o kreditním systému na FP včetně studijních plánů jsou k dispozici na www adrese: 
https://www.fp.tul.cz/student/informace-ke-studiu 

Úřední hodiny studijního oddělení v těchto termínech jsou vždy pondělí, středa, pátek od 10,00 – 14,00 hod. 


