Zápis studentů přijatých ve 2. kole přijímacího řízení
ke studiu na Fakultě strojní v akademickém roce 2015/2016
(přijímací řízení 1. a 2. 9. 2015)
A/ Bakalářský studijní program B2301 – 1. ročník
prezenční forma:

17. 9. 2015

od 8:30 hodin

posluchárna UP108

kombinovaná forma:

18. 9. 2015

od 8:30 hodin

posluchárna UP108

B/ Navazující magisterský studijní program N2301 – 1. ročník
prezenční forma: 21. 9. 2015

od 8:30 hodin

místnost UV116

příjmení A - H

22. 9. 2015

od 8:30 hodin

místnost UV116

příjmení CH-M

23. 9. 2015

od 8:30 hodin

místnost UV116

příjmení N - V

kombinovaná forma:

18. 9. 2015

od 13:00 hodin

posluchárna UP108

C/ Studenti, kteří již na FST v daném programu neúspěšně studovali
prezenční forma: B2301 24. 9. 2015 od 8:30 hodin místnost UK 219 příjmení A - CH
29. 9. 2015 od 8:30 hodin místnost UK 219 příjmení K - P
30. 9. 2015 od 8:30 hodin místnost UK 219 příjmení R - V
N2301 18. 9. 2015 od 8:30 hodin místnost UP 112 příjmení B - W
kombinovaná forma: B2301

17. 9. 2015

od 13:00 hodin

posluchárna UP108

N2301

16. 9. 2015

od 13:00 hodin

posluchárna UP108

__________________________________________________________________________________________________

 Zápisy probíhají v budově FST – Univerzitní 22, Plzeň-Bory.
 K zápisu s sebou vezměte: občanský průkaz / pas, psací potřeby, 2 fotografie (velikost jako na OP),
studenti 1. roč. B2301 prezenční formou také doklad o zaplacení poplatku 150,-Kč za výlohy spojené
se slavnostní imatrikulací.
Poplatek můžete uhradit:
a/převodem na účet Komerční banky Plzeň č. 4811530257/0100,
2175000615, specifický symbol – Vaše rodné číslo bez lomítka
b/ hotově v pokladně ZČU (budova rektorátu, Univerzitní 8, v přízemí)

variabilní

symbol

 Studentem se stanete dnem zápisu, potvrzení o studiu tedy nemůže být vydáno dříve.
 Předzápis předmětů pro akademický rok 2015/2016 (ZS+LS), povinný pro studenty B/ a C/,
je umožněn do 13. 9. 2015 (včetně). Pro studenty, kteří ještě nemají Orion konto, funguje stránka
http://stag-predzapis.zcu.cz//, uživatelské jméno je osobní číslo studenta, jako výchozí heslo je xRČ
(RČ= rodné číslo bez lomítka). Systém vyžaduje při prvním přihlášení změnu hesla.
Studentům 1. roč. bakalářského studia zapíše předměty studijní referentka po zápisu.
 Termín zápisu je nutno z organizačních důvodů dodržet. Zápis v zastoupení je možný na základě
ověřené plné moci. Za správnost zápisu si student ručí sám se všemi důsledky.
 Výuka v akademickém roce 2015/2016 bude zahájena dle harmonogramu akademického roku ZČU
21. září 2015 pro prezenční studium a 2. října 2015 pro kombinované.

