JUDr. PhDr. Stanislav Balík, Ph.D.
děkan

V Plzni dne 26. července 2021
DFPR - 84/2021

Pokyn děkana FPR č. 39D/2021
o zápisu studentů do doktorského studia na akademický rok 2021/2022
Stanovuji následující pravidla pro zápis.

Čl. 1
Zápis do prvního ročníku studia
(1) Pro studenty přijaté do 1. ročníku doktorského studijního programu Teoretické právní
vědy akademického roku 2021/2022 stanovuji zápis v termínu 22. 9. 2021 ve 14.00
hodin. Zápis se bude konat na děkanátu Fakulty právnické ZČU, Sady
Pětatřicátníků 14, Plzeň, č. dv. PC 2.11.
(2) K zápisu si studenti přinesou s sebou:
 návrh individuálního studijního plánu s podpisem školitele,
 doklad totožnosti,
 2x fotografii 3,5 x 4,5 cm,
 veškeré doklady a formuláře související se studiem, jež bude student
požadovat potvrdit.

Čl. 2
Zápis do vyšších ročníků studia
(1) Pro studenty vyšších ročníků doktorského studijního programu Teoretické právní
vědy akademického roku 2021/2022 stanovuji zápis v termínu 23. 9. 2021 ve 14.00
hodin. Zápis se bude konat na děkanátu, č. dv. PC 2.11.
(2) K zápisu si studenti přinesou s sebou:
 výkaz o studiu,
 veškeré doklady a formuláře související se studiem, jež bude student
požadovat potvrdit

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. 4
Předchozí omluva z termínu zápisu
Po předchozí písemné omluvě doručené na studijní oddělení k rukám vedoucí JUDr. Eleny
Mrázové (mrazovaf@fpr.zcu.cz) nejpozději 3 pracovní dny před termínem zápisu může být
studentovi umožněn zápis v mimořádném termínu, uvede-li v omluvě a zároveň doloží
závažný důvod (zejména zdravotní). Závažnost důvodu posuzuje děkan.

Čl. 5
Následná omluva z termínu zápisu
Studentovi, který se ve stanoveném termínu nezapíše do příslušného akademického roku a do
pěti pracovních dnů od tohoto termínu se písemně neomluví, nedoloží závažné důvody
(zejména zdravotní) a nepožádá o náhradní termín zápisu nebo o přerušení studia, nebo
jehož omluvu děkan nepřijme, děkan ukončí studium pro nesplnění požadavku uvedeného
v čl. 114 odst. 1 písm. a) Studijního a zkušebního řádu ZČU.

Čl. 6
Účinnost pokynu
(1) Tento pokyn nabývá účinnosti dne 1. září 2021.
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