Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, Fakulta životního prostředí

Harmonogram zápisů do akademického roku 2005/2006
srpen 2005:
16. 8. 2005 - úterý
9.00 hod. - zápis do 1. ročníku bakalářského studia (výuka v Ústí n.L. a v Mostě)
obor: Ochrana životního prostředí – prezenční forma studia
17. 8. 2005 - středa
9.00 hod. - zápis do 1. ročníku navazujícího magisterského studia
obor: Odpadové hospodářství – prezenční forma studia
11.00 hod. - zápis do 1. ročníku bakalářského studia (výuka v Ústí n.L. a v Mostě)
obor: Ochrana životního prostředí – kombinovaná forma studia
18. 8. 2005 - čtvrtek
9.00 hod. - zápis do 1. ročníku bakalářského studia
obor: Ochrana ŽP v průmyslu – prezenční a kombinovaná forma studia
obor: Vodní hospodářství – prezenční a kombinovaná forma studia
Upozornění
Podle § 61 zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů
(zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, se uchazeč stává studentem
vysoké školy dnem zápisu do studia. Při zápisu je podle platných předpisů fakulty nutná
osobní účast uchazeče. Nelze se dát u zápisu zastoupit. Nedostavení se k zápisu je
posuzováno jako projev nezájmu o studium a rezignaci na něj.

září 2005:
12. 9. 2005 - pondělí
8.00 hod. - zápis do 2. ročníku bakalářského studia – kombinovaná forma studia
zápis do 3. ročníku (+ dalších roků) bakalářského stud. - kombinovaná forma
obory: OŽP-ÚL, OŽP-Most, OŽPP, VH
8.00 hod. - zápis do 1. ročníku po přezkumném řízení:
bakalářské studium - prezenční a kombinovaná forma studia (všechny obory)
navazující magisterské studium – prezenční forma st.(Odpadové hospodářství)
13. 9. 2005 - úterý
8.00 hod. - zápis do 5. ročníku (+ dalších roků) magisterského studia (OH, RK)
zápis do 2. ročníku navazujícího magisterského studia (OH)
10.00 hod. - zápis do 2. ročníku bakalářského studia – prezenční forma studia
obory: OŽP-ÚL, OŽP-Most, OŽPP, VH
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14. 9. 2005 - středa
8.00 hod. - zápis do 3. ročníku (+ dalších roků) bakalářského studia – prezenční forma st.
obory: OŽP-ÚL, OŽP-Most, OŽPP, VH
Upozornění:
Pokud se student nedostaví k zápisu v řádném nebo náhradním termínu a do 5-ti dnů se
písemně neomluví, neplní požadavky vyplývající ze studijního programu a přestává být
studentem (Čl. 2 odst. 6 a Čl. 9 odst. 2 b) a odst. 3 d) Studijního a zkušebního řádu FŽP
UJEP).

Zápis může student absolvovat pouze po předchozím elektronickém
předzápisu předmětů do studijní agendy STAG !!!
Pozor: netýká se uchazečů, kteří nastupují do 1. ročníku !!! Ti absolvují
elektronický zápis později.
Všechny zápisy budou probíhat v sídle fakulty v Ústí nad Labem, Králova výšina7
(platí i pro Most a Litvínov) !!!

Doc. Ing. Josef Seják, CSc.
děkan fakulty
V Ústí nad Labem dne 5. 5. 2005
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