JUDr. PhDr. Stanislav Balík, Ph.D.
děkan
V Plzni dne 16. 6. 2021
DFPR – 76/2021

Pokyn děkana FPR č. 36D/2021,
o zápisech studentů 1. ročníků na akademický rok 2021/2022
Stanovuji následující pravidla pro zápis.

Čl. 1
Zápisy do prvního ročníku studia
Termíny zápisu pro studenty přijaté do 1. ročníku magisterského a bakalářského
studijního programu akademického roku 2021/2022:
Ročník
I.
A-H
CH – M
N–S
Š-Ž
I.
A-I
L–P
R-Ž
I.

Program
Právo a právní věda
(Mgr.)

Právní specializace
(Bc.)

Veřejná správa
(NMgr.)

Termín
1. 9. 2021

Posluchárna

9.00 hod.
11.00 hod.
13.00 hod.
15.00 hod.
1. 9. 2021

PC 408, PC 124
PC 408, PC 124
PC 408, PC 124
PC 408, PC 124

11.00 hod.
13.00 hod
15.00 hod.
1. 9. 2021
9.00 hod.

PC 116
PC 116
PC 116
PC 116

Čl. 2
K zápisu si studenti přinesou s sebou:
 občanský průkaz (pas)
 úředně ověřenou kopii maturitního vysvědčení, (navazující studium + úředně
ověřenou kopii VŠ diplomu),
 oznámení o vytvoření předpokladů k přijetí,
 2 x průkazovou fotografii,
 veškeré doklady a formuláře související se studiem, jež bude student požadovat
potvrdit.
 Formulář POTVRZENÍ O STUDIU ke stažení ZDE:
https://www.fpr.zcu.cz/study/studijni_oddeleni/formulare.html

Čl. 3
Zastoupení při zápisu
Student se může nechat při zápisu zastoupit. Zástupce musí předložit plnou moc
s úředně ověřeným podpisem zastoupeného. Student při výběru zástupce dbá o to, aby
byl zástupce náležitě obeznámen se studijní problematikou.

Čl. 5
Předchozí omluva z termínu zápisu
(1) Po předchozí písemné omluvě doručené na studijní oddělení nejpozději 3
pracovní dny před termínem zápisu může být uchazeči umožněn zápis
v mimořádném termínu, uvede-li v omluvě a zároveň doloží závažný důvod (zejména
zdravotní). Závažnost důvodu posuzuje děkan.

Čl. 6
Následná omluva z termínu zápisu
Student, který se ve stanoveném termínu nezapíše do příslušného akademického roku a
do tří pracovních dnů od tohoto termínu se písemně neomluví, a to ze zvlášť
závažných důvodů (zejména zdravotních) a nepožádá o náhradní termín zápisu
nebo jehož omluvu děkan nepřijme, nebude zapsán ke studiu.

Čl. 7
Účinnost pokynu
Tento pokyn nabývá účinnosti 1. září 2021
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