TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI
Fakulta přírodovědně-humanitní
■
a pedagogická

OPATŘENÍ DĚKANA
Zápis na FP TUL na akademický rok 2015/2016
2/2015
V souladu s harmonogramem IS/STAG pro akademický rok2015/2016 proběhne zápis studentů Fakulty přírodovědně
humanitní a pedagogické do druhých a vyšších ročníků takto:
Harmonogram zápisu na akademický rok 2015/2016
programy

termín

ročník

4.9.2015

všechny ročníky

Všechny NMgr. programy týkající se učitelství

14.9.2015

všechny ročníky

Specializace v pedagogice

15.9.2015

všechny ročníky

Učitelství pro 1. stupeň ZŠ, Matematika, Informatika, Chemie, Fyzika

16.9.2015

všechny ročníky

Geografie, Tělesná výchova a sport

17.9.2015

všechny ročníky

Filozofie, Historická studia, Filologie, Vychovatelství

18.9.2015

všechny ročníky

Sociální práce (Bc.+ NMgr.), Speciální pedagogika (Bc.+ NMgr.)
NMgr. Historie

K postupu do 2. ročníku studia musí studenti do 11. 9. 2015 získat alespoň 40 kreditů - viz SZŘ č. 7 odst. 3a). K postupu
do 3. ročníku a vyššího je potřeba získat alespoň 30 kreditů - vizSZŘ čl. 7 odst. 3b).
Nesplnění některé této podmínky je důvodem pro ukončení studia - vizSZŘ čl. 30 odst. 1 písm. d).
Úřední hodiny studijního oddělení ve všech výše uvedených termínech jsou od 8.30 do 14.30 hod.
Průběh zápisu

Studenti si přinesou vytištěné zápisové listy z IS/STAG, které budou podepsané a zkontrolované (zápisový list A pro ak. rok
2014/2015 a zápisový list B pro ak. rok 2015/2016).

Zkontrolované zápisové listy se odevzdají na studijní oddělení spolu s indexem.Studenti si do výkazu o studiu zapíší všechny
předměty na zimní a letní semestr 2015/2016, které si zapsali do IS/STAG v rámci předběžného zápisu. Zápisem předmětů

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

Zapisování hodnocení (zápočtů a zkoušek) do S
I /STAG provádí studijní oddělení zcela výjimečně a pouze s písemným
potvrzením vyučujícího. Upozorňujeme, že u zápisu budou kontrolovány všechny podpisy u předmětů v indexu.
Informace o kreditním systému na FP včetně studijních plánů jsou k dispozici na www adrese: www.fp.tul.cz.

v Liberci dne24.7.2015

doc. RNDr. Miroslav Brzezina, CSc.
děkan
TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI I Studentská 1402/21461 17 Liberec 1
Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická I Univerzitni náměstí 1410/1 1461 17 Liberec 1
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