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1. Student, který byl zapsán do 1. ročníku bakalářského nebo navazujícího magisterského studia 
na EF TUL, musí získat do termínu splnění podmínek za zimní semestr 1. ročníku, který je 
stanoven Harmonogramem výuky na daný akademický rok, alespoň 15 kreditů (viz Studijní a 
zkušební řád TUL, článek 7, odstavec 3). 

2. V případě nesplnění podmínek bude studentovi ukončeno studium k poslednímu dni v měsíci 
únoru. 

3. Body 1. a 2. se nevztahují na studenty zapsané do navazujícího magisterského studia 
programu International management.  

4. Za první rok bakalářského i navazujícího magisterského studia musí student získat do termínu 
stanoveného Harmonogramem výuky na daný akademický rok alespoň 40 kreditů  
za předměty zapsané v příslušném akademickém roce (viz Studijní a zkušební řád TUL, článek 
7, odstavec 4, písmeno a). 

5. V dalších akademických rocích studia musí student získat do termínu stanoveného 
Harmonogramem výuky na daný akademický rok alespoň 30 kreditů za předměty zapsané 
v příslušném akademickém roce (viz Studijní a zkušební řád TUL, článek 7, odstavec 4, 
písmeno b). 

6. V případě nesplnění podmínek bude studentovi ukončeno studium k poslednímu dni v měsíci 
září. 

7. Do získaných kreditů se nezapočítávají kredity za předměty uznané za předchozí 
studium nebo studium na jiné fakultě nebo vysoké škole. Pokud má student uznané 
kredity z předchozího studia, může si zapsat předměty z dalšího ročníku tak, aby měl možnost 
získat za zapsané předměty alespoň 15 kreditů v zimním semestru 1. ročníku bakalářského 
studia, resp. alespoň 40 kreditů za 1. ročník studia, resp. alespoň 30 kreditů za další roky 
studia. 

8. Studentům, kteří postoupili do ak. roku 2020/21 do 2. ročníku s menším počtem 
kreditů než 40 se posouvá termín pro splnění podmínky 40 kreditů za 1. ročník do 
19. 2. 2021.  

9. Tímto se ruší směrnice č. 4/2018.  


