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O P A T Ř E N i D Ě K A N A č. 2/201 O 

k provedení zápisu na FP TUL na akademický rok 2010/2011 

V souladu s harmonogramem IS/ST AG pro akademický rok 2010/2011 proběhne zápis studentů 
Fakulty přírodovědně-humanitní a pedagogické do druhých a vyšších ročníků takto: 

Harmonogram zápisu na akademický rok 2010/2011 

termín ročník 

13.9.2010 všechny ročníky Učitelství pro ZŠ a SŠ, Tělesná výchova a sport 

14.9.2010 všechny ročníky Specializace v pedagogice 

15.9.2010 všechny ročníky Učitelství pro 1. stupeň ZŠ, Sportovní management, Kulturně-historická a
muzeologická studia, Filozofie humanitních věd 

16.9.2010 všechny ročníky Aplikovaná geografie, Filologie, Matematika, Pedagogicko-psychologická 
způsobilost, Pedagogika volného času, Historie (navazující) 

17.9.2010 všechny ročníky Sociální práce, Speciální pedagogika 

Poslední termín splnění povinností za akademický rok 2009/10 je 10.9.2010 

Úřední hodiny studijního oddělení ve všech výše uvedených termínech jsou od 8.30 do 15.00 hod. 

Průběh zápisu 

Studenti si prmesou na zápisy podepsané a zkontrolované zápisové listy 
(zápisový list A a B) - vytisknout ze STAG NEW. 

Zkontrolované listy odevzdají na studijní oddělení spolu s indexem. Studenti si do výkazu o studiu zapíší 
předměty na zimní i letní semestr 2010/2011, které si zapsali do IS STAG v rámci předběžného zápisu. 
Podmínkou je, že student musí mít zapsáno tolik předmětů, jejichž úhrnná kreditní hodnota činí alespoň 30 
kreditů. Tato podmínka se netýká studentů, kteří v akademickém roce 2010/11 splní podmínku pro řádné 
ukončení studia. 

Zapisování hodnocení (zápočtů a zkoušek) do IS STAG provádí studijní oddělení výjimečně a pouze 
s potvrzením vyučujícího. 

Informace o kreditním systému na FP včetně studijních plánů jsou k dispozici na www adrese: 
www.fp.tul.cz. 

V Liberci dne 12.4.2010 

doc. RNDr. Miroslav Brzezina, CSc. 

děkan 
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