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Rozhodnutí děkana č. 5/2019
Kontrola studia za ak. rok 2018/2019, zápis
(registrace) předmětů do zimního semestru ak. roku
2019/2020 a zápis do ak. roku 2019/2020 pro studenty
prezenční a kombinované formy studia bakalářských
a navazujících magisterských studijních programů na
Obchodně podnikatelské fakultě v Karviné
Čl. 1
Úvodní ustanovení
V souladu s čl. 13, 14 a 15 Studijního a zkušebního řádu pro studenty bakalářských a magisterských
studijních programů Slezské univerzity v Opavě, v platném znění (dále jen Studijní a zkušební řád),
stanovuji následující postup pro provedení kontroly studia za akad. rok 2018/2019, zápis předmětů
(registrace) do zimního semestru akad. roku 2019/2020 a zápisu do akad. roku 2019/2020 studentů
bakalářských a navazujících magisterských studijních programů v prezenční a kombinované formě
studia.

Čl. 2
Obecné pokyny
1) Termín splnění studijních povinností za akad. rok 2018/2019 byl harmonogramem
akademického roku stanoven na 31. 8. 2019.
2) Zápis předmětů (registrace) do zimního semestru akad. roku 2019/2020 (týká se všech ročníků
studia) v IS SU proběhne ve dnech 10. 9. od 17:00 hod. do 22. 9. 2019, zápis do seminárních
skupin od 10. 9. od 18:00 hod. do 22. 9. 2019.
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3) Kontrola studia za akademický rok 2018/2019 a zápis předmětů do zimního semestru
akademického roku 2019/2020 proběhne v době od 24. do 27. 9. 2019 na studijním oddělení
v době úředních hodin.

Čl. 3
Zápis (registrace) předmětů
1) Zápis (registrace) předmětů do zimního semestru akademického roku 2019/2020 se provádí
prostřednictvím IS SU (https://is.slu.cz/).
2) Podrobné pokyny/návody pro provedení zápisu (registrace) předmětů do IS SU jsou zveřejněny
v elektronické podobě https://uit.opf.slu.cz/registrace_predmetu.

Čl. 4
Kontrola studia a zápis do akademického roku
1) Kontrola studia za akademický rok 2018/2019 a zápis do akademického roku 2019/2020 bude
probíhat v úředních hodinách na studijním oddělení fakulty v době od 24. do 27. 9. 2019 v době
úředních hodin. Nově přijati studenti v akademickém roce 2019/2020 neodevzdávají žádné
tištěné výstupy. Zápis předmětů (registrace) do zimního semestru akademického roku
2019/2020 u 1. ročníku probíhá pouze elektronicky v IS SU.
2) Student je povinen provést kontrolu studia osobně. Může si také zvolit zmocněnce, který své
zmocnění k zastoupení prokazuje originálem písemné plné moci.
3) Kontrola a zápis studia bude považován za uzavřený, pokud se student nebo zmocněnec
nejpozději do pátku 27. 9. 2019 dostaví a odevzdá na studijní oddělení tištěný výstup
z IS/STAG https://stag.slu.cz/portal/ „Zápisový list, část A“ za akademický rok 2018/2019
(možnost tisku je pouze do 30. 9. z důvodu uzavření IS/STAG a přechodu na nový IS SU))
a vlastnoručně podepíše registraci předmětů za zimní semestr akademického roku
2019/2020 z IS SU, který bude mít připraven v tištěné podobě na studijním oddělení.
4) Náhradní termín pro kontrolu a zápis studia na studijním oddělení je stanoven na 30. 9. 2019.

Čl. 5
1) Nedostaví-li se student k zápisu do akademického roku nebo k zápisu do akademického roku
v náhradním termínu a do pěti pracovních dnů se neomluví, přestává být studentem podle § 56
odst. 1 písm. b) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších
zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“).
2) Nemá-li student k datu zahájení výuky v zimním semestru prvního roku studia evidován v IS
SU žádný zapsaný (registrovaný) předmět, studium se mu ukončuje podle § 56 odst. 1 písm. b)
zákona v souladu s čl. 20 odst. 3 písm. b) Studijního a zkušebního řádu.
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Čl. 6
Změny v zápisu předmětů
Změny v zápisu (registraci) předmětů do zimního semestru akademického roku 2019/2020 nelze po
22. 9. 2019 provádět.

Čl. 7
Závěrečná ustanovení
1) Tato vnitřní norma nabývá platnosti ke dni 1. 9. 2019.
2) Tato vnitřní norma nabývá účinnosti ke dni 1. 9. 2019.

Digitálně podepsal
prof. Ing. Daniel
Stavárek, Ph.D.
Datum: 2019.08.26
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V Karviné dne 26. 8. 2019

prof. Ing. Daniel Stavárek, Ph.D.
děkan
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