Informace k zápisům do vyšších ročníků pro studenty EF
Podmínky pro zápis do 2. ročníku studia splňuje student, který podle Studijního a
zkušebního řádu (čl. 7, odst. 4a) získal za první rok studia alespoň 40 kreditů.
Podmínky pro zápis do 3. ročníku studia splňuje student, který podle Studijního a
zkušebního řádu (čl. 7, odst. 4b) získal za ak. rok 2020/21 alespoň 30 kreditů.
Studenti si v rámci předběžného zápisu v IS/STAG volí a zaregistrují předměty dle
standardního/aktuálního studijního plánu tak, aby v akademickém roce 2021/22 mohli
absolvováním zapsaných předmětů získat 60 kreditů, minimálně však 30 kreditů; do tohoto
počtu se nezapočítávají kredity za předměty uznané za předchozí studium. V ak. roce, ve
kterém bude student konat SZZ se zapsání 30 kreditů nevyžaduje.
Provedení předběžného zápisu na celý akademický rok (ZS i LS) je povinné.

Pro akademický rok 2021/22 budou zápisy do vyšších ročníků na
EF probíhat elektronicky, tzn., že k zápisu se studenti nemusí
osobně dostavit na studijní oddělení.
Postup pro SAMOZÁPIS DO VYŠŠÍHO ROČNÍKU

1. září 2021 – 22. září 2021 je IS STAG otevřen pro zápis do dalšího ak.roku, viz.
Příkaz děkana 3/2021, https://www.ef.tul.cz/studenti/studijni-predpisy



Odkaz na zápis se objeví v záložce Moje studium - Průběh studia - Výsledky studia
Následně student potvrdí správnost vytištěných zápisových listů A, B
Po potvrzení správnosti vytištěných zápisových listů se zpřístupní tlačítko "Provést zápis"
a proběhnou kontroly..

Pokud student kontrolami projde, objeví se mu informace o provedeném zápisu do dalšího
akademického roku.
Pokud student kontrolami neprojde, objeví se mu hláška o tom, co nesplnil a výzva, aby se
dostavil na studijní oddělení (do 5 dnů).
Zápisem předmětů do příslušného akademického roku se potvrzuje osobní studijní plán
studenta, tím se osobní studijní plán stává pro studenta závazným.
Dodatečné zápisy a odzápisy předmětů v IS STAG nebudou umožňovány!

Po úspěšném zápise doručí student Zápisové listy (zápisový list A za akademický
rok 2020/21 a zápisový list B za akademický rok 2021/22) v termínu 27. 9. - 31. 10.
2021 (v úředních hodinách) na studijní oddělení, případně je vloží do schránky před st.
oddělením.

