Vážení studenti, vážené studentky,
ráda bych Vás tímto informovala o možnostech dokončení Vašeho studia.
V případě, že se student řádného termínu SZZ nezúčastnil, tento řádný termín propadá a studentovi je
uděleno hodnocení „mínus“ ze všech částí SZZ včetně obhajoby BP. Zbývají mu tedy dva opravné
termíny SZZ.Vaše smlouva o studiu je platná do 30. 9. 2020. Do té doby můžete plnit své studijní
povinnosti. Doporučuji samozřejmě ideálně splnit všechny předměty vč. BP_2.
Podle počtu chybějících kreditů na konci září se rozhodne, zda budete opakovat ročník (opakovat
ročník lze max. dvakrát) či zda půjdete na tzv. dodatek, který prodlouží Vaše studium o 1 akademický
rok. Dodatky mohou být dva, na výjimku rektorky tři. V obou případech Vám zůstává hodnocení ze
SZZ z Ekonomie, máte-li ji již splněnou. Znovu ji samozřejmě dělat nemusíte.
Všichni studenti musí být zapsáni nejpozději do 15. 10. 2020. Pokud víte, že se Vám již nepodaří nic
splnit, podání žádosti neodkládejte.

Pokud Vám bude na konci září 2020 chybět:
* 0 -20 kreditů vč. – zažádáte o prodloužení standardní doby studia, tzv. dodatek a případné
nesplněné kredity si převedete (a uhradíte) do dalšího AR 2020/2021. Nejbližší možnost SZZ máte
na podzim 2020, další pak v červnu nebo srpnu 2021. Je již pouze na Vás, kdy se zúčastníte.
Budete platit: 1. dodatek á 5000,- Kč + nesplněné kredity 1 kr. á 950 Kč pro prezenční studenty/
883,33 Kč pro kombinované + každou část SZZ á 1500,- Kč (v případě neúspěchu se nový pokus platí
znovu).
* více než 20 kreditů – žádáte o opakování ročníku. Na základě podané žádosti o povolení opakování
3. ročníku Vám bude pedagogickým oddělením vypracován studijní plán, na jeho základě poté
připravena nová smlouva o studiu a vypočteno školné (na základě kreditové hodnoty předmětů
předepsaných k plnění )
Budete platit: chybějící kredit 1 kr. á 950 Kč pro prezenční studenty/ 883,33 Kč pro kombinované +
4 000,- Kč poplatek za žádost o opakování podanou do 30. 9. 2020, 6000,-Kč za žádosti podané po
tomto datu). Nejbližší možnost SZZ je červen 2021, SZZ z Ekonomie na přelomu ledna/ února 2021.
!!!! Upozorňuji, že opakovat ročník lze pouze jednou, ve výjimečných případech dvakrát (výjimka
rektorky).
V případě druhého opakování 3. ročníku či nástupu po předchozím ukončení je výpočet poplatku za
studium jiný. Podmínky najdete zde:
https://is.vsfs.cz/auth/do/vsfs/predpisy/68079/ROZR_254_2020_Uznani_predmetu.doc
Pokud jste v letošním akademickém roce opakovali 3. ročník již podruhé, musíte stávající studium
ukončit. Chcete-li pokračovat ve studiu, můžete si následně podat novou přihlášku ke studiu spolu
s žádostí o uznání splněných předmětů.
Jakmile obdržím Váši žádost o dodatek či opakování ročníku, Vaše hodnocení 3. ročníku zablokuji a
nebude možné již nic vpisovat či opravovat. Budete-li tedy ještě plnit chybějící kredity, odesílejte
žádost o zápis teprve tehdy až budete mít v IS veškerá hodnocení splněných předmětů zapsána. Ve
vlastním zájmu před odesláním žádosti zkontrolujte v IS, zda máte vše zapsáno správně. Případné
nesrovnalosti urychleně reklamujte u vyučujícího či na katedře.

Na poplatky není vystavena faktura. Stačí uhradit požadovanou částku pod Vaším UČem na pokladně
školy (hotově či kartou) nebo elektronicky.
Číslo účtu 177659927/0300, variabilní symbol = Vaše UČO. Je nutné uhradit poplatek spolu
s podáním žádosti. Bez toho nebude žádost zpracována.

Všechny důležité termíny akademického roku
2020/2021 najdete zde:
https://is.vsfs.cz/auth/do/vsfs/UD/DODATEK_c._1_Organizace_akademickeho_roku_2020_2021.pdf

V případě dotazů jsem Vám k dispozici.
S pozdravem
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