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V souladu s harmonogramem pro akademický rok 2022/2023 stanovuji zápis studentů Fakulty přírodovědněhumanitní a pedagogické do druhých a vyšších ročníků takto:
1. Studenti fakulty provedou zápis elektronicky prostřednictvím IS/STAG (https://stag.tul.cz/), nemusí dokládat
zápisové listy. V případě nesrovnalostí se po předchozí domluvě emailem dostaví na studijní oddělení FP vždy
do 5 pracovních dnů.
2. Portál IS/STAG bude pro zápis otevřen v období od 1. 9. 2022 do 16. 9. 2022.
3. Studenti stávajících posledních ročníků, kterým se elektronický zápis již nepodaří provést, si vygenerují a
podepíší zápisový list A za rok 2021/2022 a zápisový list B za akademický rok 2022/2023. Oba listy poté doručí
na studijní oddělení poštou, emailem nebo vhozením do schránky před studijním oddělením, a to v termínu od
1. 9. 2022 do 16. 9. 2022.
Potvrzení o studiu se bude vydávat v termínu 12. 9. – 16. 9. 2022 v úředních hodinách studijního oddělení.
Zápisem předmětů do příslušného akademického roku se potvrzuje osobní studijní plán studenta, tím
se osobní studijní plán stává pro studenta závazným.
V případě nejasností a dotazů je možné kontaktovat příslušnou studijní referentku e-mailem. Rozdělení jejich
agendy a kontakty na ně jsou uvedené na https://www.fp.tul.cz/student/studijni-oddeleni. Další informace
(např. o kreditním systému na FP včetně studijních plánů) včetně úředních hodin studijního oddělení jsou
zveřejňovány také na webových stránkách FP TUL.

V Liberci dne 12. 8. 2022
prof. RNDr. Jan Picek, CSc.
děkan
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