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Všeobecná ustanovení
V souladu s harmonogramem výuky Technické univerzity v Liberci pro akademický rok 2019/2020 je stanoven
zápis studentů Fakulty zdravotnických studií (FZS) pro bakalářské studium a navazující magisterské studium
v těchto termínech:
Předmět příkazu
Zápis studentů do 1. ročníku z 1. kola
25.06.2019

9:00 hodin v učebně FZS9 pro bakalářský studijní obor Biomedicínská technika,
13:00 hodin v učebně FZS9 pro navazující magisterský obor Biomedicínské inženýrství.

26.06.2019

9:00 hodin v učebně FZS9 pro bakalářské studijní obory Všeobecná sestra v prezenční
a kombinované formě studia,
13:00 hodin v učebně FZS9 pro bakalářský studijní obor Zdravotnický záchranář.

Zápis studentů do 1. ročníku z 2. kola
16.09.2019

13:00 hodin v učebně FZS9 pro bakalářský studijní obor Biomedicínská technika
a pro navazující magisterský obor Biomedicínské inženýrství.

17.09.2019

9:00 hodin v učebně FZS9 pro bakalářské studijní obory Všeobecná sestra v prezenční
a kombinované formě studia,
13:00 hodin v učebně FZS9 pro bakalářský studijní obor Zdravotnický záchranář.

Studentům nastupujícím do 1. ročníku studia na FZS provede předběžný zápis všech předmětů studijní
oddělení. Zařazení předmětů do 1. ročníku studia je povinné a je dáno studijním plánem. Studenti musí mít
zapsány všechny povinné předměty standardního studijního plánu 1. ročníku a tolik předmětů povinně
volitelných, aby mohli získat 60 kreditů. Bez zapsání předmětu do IS/STAG není možné v daném semestru
předmět uzavřít (zápočet, klasifikovaný zápočet, zkouška).
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Zápisy studentů vyšších ročníků budou probíhat na studijním oddělení vždy v čase od 9:00 do 13:00 hodin
v termínech:

18.9.2019

pro bakalářský studijní obor Všeobecná sestra v prezenční a kombinované formě studia.

19.9.2019

pro bakalářský studijní obor Zdravotnický záchranář, Biomedicínská technika a navazující
magisterský obor Biomedicínské inženýrství.

Studenti si zapíší všechny předměty svého studijního plánu, vytvořeného ze standardního studijního plánu
v rámci předběžného zápisu do IS/STAG. Pro zápis si studenti přinesou vytištěné zápisové listy
z IS/STAG, které budou podepsané a zkontrolované (zápisový list A pro akademický rok 2018/2019 a zápisový
list B pro akademický rok 2019/2020). Zkontrolované zápisové listy studenti odevzdají na studijním
oddělení.
Upozorňujeme, že u zápisu budou kontrolovány všechny zapsané výsledky v IS/STAG. Každý student
si ve vlastním zájmu zkontroluje, zda má zkoušky, klasifikované zápočty a zápočty, složené v akademickém
roce 2018/2019, zaznamenány v IS/STAG. Pokud ne, kontaktuje příslušného zkoušejícího s žádostí
o zapsání!

Platnost a účinnost příkazu
Tento příkaz nabývá platnosti dnem schválení v hlavičce příkazu a účinnosti dnem zveřejnění.
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