DĚKAN

VYHLÁŠKA DĚKANA
č. 2D/2014

V Plzni dne 27.2.2014
xxx/13

Věc: Výběrové řízení na obsazování studijních míst v zaměřeních bakalářského studijního
programu na Fakultě strojní
Stanovuji pro studenty bakalářského studijního programu B2301 „Strojní inženýrství“
zápis na jednotlivá studijní zaměření prezenční i kombinované forma studia
následně
Studenti se mohou zapsat na jedno z níže uvedených zaměření (v závorkách je uvedena zkratka
garantující katedry):
Počet volných míst:
Stavba energetických strojů a zařízení (KKE)
25
Stavba výrobních strojů a zařízení (KKS)
25
Dopravní a manipulační technika (KKS)
25
Materiálové inženýrství a strojírenská metalurgie (KMM)
25
Průmyslové inženýrství a management (KPV)
25
Strojírenská technologie – technologie obrábění (KTO)
25

Termíny a zásady zapisování se na zaměření
Každý ze studentů se může přihlásit pouze na jedno zvolené studijní zaměření zapsáním do
seznamů zájemců o zaměření, které budou od 6. 3. 2014 (čtvrtek) vyloženy na sekretariátu
příslušné garantující katedry. Uzávěrka přihlášek na katedrách je 24. 3. 2014. Student se zapisuje
na zaměření v průběhu studia pouze jednou, i když neukončí studium ve standardní době studia.

Poznámka:
Každý jiný přestup, než ten, který je uveden v této vyhlášce, se považuje za nestandardní a
musí být řešen písemnou žádostí na studijní oddělení Fakulty strojní ZČU v Plzni. Student
může změnit zaměření pouze jednou a to vždy před zahájením příslušného akademického
roku. Přestupy v jiných termínech nebudou povolovány.
Katedry provedou vhodným způsobem výběr z přihlášek a předají nejpozději do
4. 4. 2014 (pátek) studijnímu oddělení fakulty seznamy s výše uvedeným počtem zájemců, které
navrhují k přijetí ke studiu v daném zaměření, a seznam odmítnutých uchazečů v pořadí zájmu
katedry o tyto studenty.
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Seznamy katedry zašlou na SO FST v elektronické podobě na mailovou adresu:
- brandová@fst.zcu.cz
Seznamy studentů zašlete ve Wordu. Údaje o studentovi uvádějte v pořadí příjmení, jméno,
osobní číslo studenta, současný ročník studia a forma studia.
Rozhodnutí děkana o zařazení studentů do jednotlivých studijních zaměření bude
zveřejněno nejpozději dne 14. 4. 2014 vyhláškou děkana na úřední desce fakulty, přičemž
odmítnutí uchazeči budou po dohodě zařazeni na volná místa v jiných zaměřeních. Proti tomuto
rozhodnutí je možno se odvolat prostřednictvím děkana k rektorovi nejpozději do 5. 5. 2014.
Odvolání se podává do uvedeného termínu na studijní oddělení fakulty.
Výsledek odvolacího řízení bude sdělen příslušnému studentovi nejpozději do 23. 5. 2014.
Platnost této vyhlášky je do 31. 8. 2014. (Konec akademického roku 2013/2014).

Rozdělovník:
- ped. poradci FST
- děkanát FST, vedoucí kateder
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