HARMONOGRAM ZÁPISŮ KE STUDIU V AKADEMICKÉM ROCE 2016/2017
1.
2.
3.

Přijatí uchazeči se zapisují ke studiu do 1. ročníku. Po zápisu do 1. ročníku prezenčního bakalářského a pětiletého
magisterského studia je povinná imatrikulace.
Studenti vyšších ročníků, kteří splnili podmínky pro postup do dalšího ročníku, jsou povinni se ve stanoveném termínu
zapsat do akademického roku 2016/17.
Předmětové zkoušky, jejichž výsledky se budou započítávat do ak. roku 2015/16, je možno vykonat nejpozději do 9. 9.
2016. Poslední termín pro podání žádosti o třetí zápis předmětu je 16. 9. 2016.
Harmonogram pro zápis studentů 1. ročníků – učebna G315 (budova G, 3. podlaží, Univerzitní nám., areál TUL)

Termín

bakalářské studium

2.9.2016, 9.00h
2.9.2016, 12.30h
5.9.2016, 9.00h
8.9.2016, 13.00h
9.9.2016, 9.00h
9.9.2016, 12.30h
Do 31.10.2016

prezenční (1. kolo, A-K)
prezenční (1. kolo, L-Ž)
kombinované (1. kolo)

navazující magisterské
studium

magisterské studium
(aplikovaná mechanika)
prezenční (1. kolo)

doktorské
studium

prezenční+kombinované

prezenční (2. kolo)
kombinované (2. kolo)
prez.+komb. (stud. odd.)

Harmonogram pro zápis studentů vyšších ročníků
od 12.9. do 16.9.2016 – zápis pro studenty bakalářského a pětiletého magisterského studia (prezenční i kombinované)
probíhá v úředních hodinách na studijním oddělení
od 19.9. do 23.9.2016 – zápis pro studenty navazujícího magisterského studia (prezenční i kombinované) probíhá v úředních
hodinách na studijním oddělení
K zápisu do vyšších ročníků je nutné donést:
- index
- zápisový list A – přehled o vykonaných zkouškách za ak. r. 2015/16
- zápisový list B – přehled o zapsaných předmětech na ak. r. 2016/17 (portál IS STAG/moje studium)
Oba listy musí být podepsány. V IS STAG a v indexu musí být zapsány všechny vykonané zkoušky a předměty na celý
akademický rok 2016/17 (zimní i letní semestr)!
Zápis studentů doktorského studia probíhá do 31. 10. 2016 na studijním oddělení. K zápisu je nutné donést index, roční
hodnocení roku 2015/16 a roční plán na rok 2016/17.

prof. Dr. Ing. Petr Lenfeld, v.r.

V Liberci dne 13. 6. 2016
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