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Článek 1 
Všeobecná ustanovení 

(1) Tato směrnice stanovuje podmínky pro zápis do následujícího semestru, resp. akademického 
roku studia na Ekonomické fakultě Technické univerzity v Liberci (dále jen „EF TUL“), 
upravuje podrobnosti zápisu, způsob kontroly správnosti zápisu, formu a termíny zápisu 
do příslušného akademického roku nebo do příslušného semestru v souladu s čl. 7 odst. (5) 
Studijního a zkušebního řádu TUL. 

(2) Podmínky zápisu do prvního semestru prvního akademického roku studia na EF TUL upravují 
směrnice děkana věnované pravidlům přijímacího řízení a podmínkám pro přijetí ke studiu na 
EF TUL. 

Článek 2 
Podmínky pro postup do druhého semestru studia 

(1) Student, který byl zapsán do 1. ročníku bakalářského nebo navazujícího magisterského 
studia na EF TUL, musí v souladu s čl. 7 odst. (3) Studijního a zkušebního řádu TUL získat 
alespoň 15 kreditů do termínu splnění podmínek za zimní semestr 1. ročníku, který je 
stanoven harmonogramem výuky na daný akademický rok. 

(2) V případě nesplnění podmínky uvedené v odstavci (1) bude studentovi k poslednímu dni 
měsíce února vydáno rozhodnutí o ukončení studia pro nesplnění požadavků studijního 
programu. 

(3) Odstavce (1) a (2) se nevztahují na studenty zapsané do navazujícího magisterského studia 
ve studijním programu „International Management“. 

(4) Do získaných kreditů se nezapočítávají kredity za předměty uznané za předchozí studium 
na TUL nebo jiné fakultě nebo vysoké škole. 

(5) Pokud má student z předchozího studia uznané předměty v prvním semestru v souhrnné 
výši alespoň 15 kreditů, kontaktuje studijní oddělení EF TUL a zapíše si předměty z dalšího 
ročníku tak, aby měl možnost získat za zapsané předměty alespoň 15 kreditů v zimním 
semestru 1. ročníku bakalářského nebo navazujícího magisterského studia. 

Článek 3 
Podmínky pro postup do druhého a vyšších ročníků studia 

(1) Student, který byl zapsán ke studiu na EF TUL musí za každý akademický rok bakalářského 
i navazujícího magisterského studia získat alespoň 35 kreditů do termínu, který je stanoven 
harmonogramem výuky na daný akademický rok. 

(2) Na základě žádosti studenta může děkan EF TUL jedenkrát odpustit podmínku podle 
odstavce (1) v případě, že k řádnému ukončení studia zbývá studentovi získat méně než 35 
kreditů. 
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(3) V případě nesplnění podmínky uvedené v odstavci (1) bude studentovi k poslednímu dni 
měsíce září vydáno rozhodnutí o ukončení studia pro nesplnění požadavků studijního 
programu. 

(4) Do získaných kreditů se nezapočítávají kredity za předměty uznané za předchozí studium na 
TUL nebo jiné fakultě nebo vysoké škole (nevztahuje se k uznaným předmětům v rámci 
programu ERASMUS+ a srovnatelných výměnných studijních programů). 

(5) Pokud má student uznané kredity z předchozího studia, může si zapsat předměty z dalšího 
ročníku tak, aby měl možnost získat za zapsané předměty alespoň 35 kreditů za každý rok 
studia. 

Článek 4 
Zápis do druhého a vyšších ročníků studia 

(1) Studenti EF TUL provedou zápis do vyššího ročníku elektronicky v IS STAG. V případě 
nesrovnalostí se dostaví na studijní oddělení EF TUL do pěti pracovních dnů od provedení 
zápisu. 

(2) IS STAG bude pro zápis otevřen zpravidla v prvních třech týdnech měsíce září (přesný termín 
zápisu stanovuje harmonogram výuky na daný akademický rok). U studentů nastupujících 
do studia po přerušení se zápis koná nejpozději do pěti pracovních dnů od termínu ukončení 
přerušení studia. 

(3) Studentovi, který se ve stanoveném termínu nezapíše do příslušného akademického roku a 
do pěti pracovních dnů od tohoto termínu se neomluví (nebo jeho omluvu děkan EF TUL 
nepřijme) a nepožádá o náhradní termín zápisu nebo o přerušení studia, bude ukončeno 
studium pro nesplnění požadavků studijního programu. 

Článek 5 
Přechodná a závěrečná ustanovení 

(1) Touto revizí směrnice děkana č. 2/2020 se zrušuje revize č. 00 směrnice děkana č. 2/2020 
a příkaz děkana č. 3/2021. 

(2) Tato revize směrnice děkana č. 2/2020 nabývá platnosti a účinnosti dne 5. září 2022. 
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