Směrnice děkana č. 1/2016

Zařazení studentů 1. ročníku oboru Ekonomika a management služeb
do specializací oboru

1. Studenti studijního oboru Ekonomika a management služeb si od druhého ročníku studia musí
vybrat jednu specializaci oboru - specializaci Finanční a pojišťovací služby nebo specializaci
Cestovní ruch.
2. Absolvování této specializace zahrnuje studium čtyř povinných předmětů specializace
a zpracování a obhajobu bakalářské práce z oblasti dané specializace.
3. Splnění těchto podmínek bude potvrzeno v Dodatku bakalářského diplomu.
4. Postup pro zařazení do specializace:
a) Student si musí podat v průběhu prvního ročníku (nejpozději do 15. dubna) "Žádost
o zařazení do specializace oboru" dle Směrnice děkana EF č. 1/2016.
b) Žádost je k dispozici na webových stránkách EF TUL ve Formulářích ke stažení.
c) Vyplněné a podepsané žádosti přijímá studijní oddělení - je možné zaslat i oskenované
(ale PODEPSANÉ!) e-mailem na adresu jana.belohlavkova@tul.cz.
5. Žádosti projedná proděkan pro studijní záležitosti s garantem oboru. O žádostech bude
rozhodnuto děkanem do 10. května s ohledem na kapacitu specializace. V případě, že zájem
o některou specializaci výrazně překročí kapacitu dané specializace, o zařazení studenta
rozhodnou následující kritéria: plnění studijních povinností v zimním semestru prvního ročníku
(počty získaných kreditů, studijní průměr), předchozí zaměření studia na střední škole, popř.
další okolnosti uvedené v žádosti studenta.
6. Pokud student nepodá žádost o zařazení do specializace ve výše uvedeném termínu, bude
zařazen do specializace s volnou kapacitou.
7. Seznamy studentů zařazených do specializací budou uvedeny na webových stránkách fakulty
po rozhodnutí děkana.
8. Následně budou studenti převedeni pod nové studijní plány, aby si již v rámci předběžného

zápisu pro další akademický rok mohli volit předměty dané specializace.
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