HARMONOGRAM ZÁPISŮ KE STUDIU V AKADEMICKÉM ROCE 2018/2019
Zápisy do 1. ročníků




Všichni přijatí uchazeči se zapisují ke studiu do 1. ročníku.
Pro studenty 1. ročníku prezenčního bakalářského studia, kteří ještě nestudovali na VŠ, je povinná
imatrikulace (termín bude upřesněn na zápise).
Zápisy do 1. ročníků se uskuteční v místnosti G315 (budova G, 3. podlaží, Univerzitní nám., areál
TUL) dle uvedeného harmonogramu:

Bakalářský studijní program – prezenční forma studia:
28. 8. 2018 v 9.00 h – uchazeči, jejichž příjmení začíná na A – L
28. 8. 2018 v 12.30 h – uchazeči, jejichž příjmení začíná na M – Ž
3. 9. 2018 v 9.00 h – náhradní termín zápisu, všichni uchazeči
Bakalářský studijní program – kombinovaná forma studia:
30. 8. 2018 v 12.30 h – všichni uchazeči
7. 9. 2018 v 12.30 h – náhradní termín zápisu, všichni uchazeči
Bakalářský studijní program – opakující studenti:
12. 9. 2018 v 12.30 h – všichni uchazeči (P + K)
Navazující magisterský studijní program – prezenční i kombinovaná forma:
11. 9. 2018 v 12.30 h – všichni uchazeči

Zápisy do vyšších ročníků pro studenty bakalářského, magisterského a navazujícího
magisterského studia





Zápisy probíhají na studijním oddělení v úředních hodinách od 10. 9. do 14. 9. 2018.
Studenti, kteří splnili podmínky pro postup do dalšího ročníku, jsou povinni se v tomto termínu
zapsat do akademického roku 2018/2019.
Zkoušky a zápočty, jejichž výsledky se budou započítávat do ak. roku 2017/18, je možno vykonat
nejpozději do 7. 9. 2018. Poslední termín pro podání žádosti o třetí zápis předmětu je 7. 9. 2018.
K zápisu je nutné donést index, zápisový list A (přehled o vykonaných zkouškách za rok 2017/18)
a zápisový list B (přehled o zapsaných předmětech na rok 2018/19). Oba listy musí být
podepsány. V IS STAG a v indexu musí být zapsány všechny vykonané zkoušky a předměty na celý
akademický rok 2018/19 (zimní i letní semestr)!

Zápis studentů doktorského studia
Zápis studentů doktorského studia probíhá do 31. 10. 2018 na studijním oddělení. K zápisu je nutné
donést index, roční hodnocení roku 2017/18 a roční plán na rok 2018/19.
Důležité upozornění: Výuka v ak. roce 2018/2019 bude zahájena již 17. 9. 2018!
prof. Dr. Ing. Petr Lenfeld, v.r.
V Liberci dne 30. 5. 2018
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