
TU v Liberci, FAKULTA PEDAGOGICKÁ 
461 17 Liberec 1, Studentská 2 Tel:48535 2403,2404 Fax:48535 2332 

O P A T Ř E N Í   D Ě K A N A č. 5/2008 
k provedení zápisu na FP TUL na akademický rok 2008/2009 

V souladu s harmonogramem IS/STAG pro akademický rok 2008/2009 proběhne zápis studentů Fakulty 
pedagogické do druhých a vyšších ročníků takto: 

Harmonogram zápisu na akademický rok 2008/2009 
termín ročník 

studium prezenční a kombinované (Učitelství pro 1. stupeň ZŠ) 

8.9.2008 4. ročník
vyhrazeno pro studenty, kteří v ZS nastupují na 
souvislou pedagogickou praxi 

10.9.2008 
4. ročník a vyšší

příjmení začínající  A – L 
11.9.2008 příjmení začínající  M –Ž 
15.9.2008 

3. ročník
příjmení začínající  A – L 

16.9.2008 příjmení začínající  M –Ž 
17.9.2008 

2. ročník *)
příjmení začínající  A – K 

18.9.2008 příjmení začínající  L – Š 
19.9.2008 příjmení začínající  T – Ž 

studium kombinované 
12.9.2008 

všechny ročníky *) 
Speciální pedagogika – příjmení A – Ž 

12.9.2008 Sociální práce – příjmení A – Ž 
*) K postupu do 2. ročníku studia musí studenti do 8. 9. 2008 získat alespoň 40 kreditů. Nesplnění této podmínky je důvodem 
pro ukončení studia – viz. SZŘ čl. 32 odst. 1 písm. b). 

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

Průběh zápisu 
Studenti si nejprve vyzvednou zápisové listy (A a B), provedou jejich kontrolu a případné opravy. Správnost 
uvedených údajů potvrdí podpisem na obou listech. Zkontrolované listy odevzdají na studijní oddělení.  
Zapisování hodnocení (zápočtů a zkoušek) do IS STAG provádí studijní oddělení výjimečně a pouze 
s potvrzením vyučujícího. 

Obecné podmínky pro zápis do dalšího akademického roku jsou uvedeny ve Studijním a zkušebním 
řádu TUL  (čl. 7-9). Studenti si do výkazu o studiu zapíší předměty na zimní i letní semestr 2008/2009, 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. Studentům, kteří v akademickém roce 2008/2009 splní 
podmínky pro řádné ukončení studia, postačí zapsání předmětů v úhrnné hodnotě 15 kreditů. Při zápisu se 
zároveň kontroluje plnění studijních povinností v uplynulém akademickém roce 2007/2008. 

POZOR DŮLEŽITÉ: 
V termínu od 6. 10. – 17. 10. 2008 se budou provádět vždy v úředních hodinách dozápisy a škrty zdarma. 
V termínu od 20. 10. – 31. 10. 2008 bude studijní oddělení zavřeno ( zpracování přijímacího řízení a zápisových 
listů) 
V termínu od 3. 11. – 14. 11. 2008 se budou provádět vždy v úředních hodinách dozápisy a škrty dle 
Organizační směrnice kvestora 3/2006 (O poplatcích za úkony na vyžádání).  

Po tomto datu se již žádné úpravy do IS/STAG  ani do výkazu o studiu nebudou provádět !!!!! 

V Liberci dne 23.5. 2008 

Doc. RNDr. Miroslav Brzezina, CSc. 
děkan 


