Informace pro studenty,
 kteří v akademickém roce 2015–16 absolvují studium
 a pro studenty, kteří splnili všechny zápočty a zkoušky ve
skladbě předepsané studijním plánem studovaného oboru
1. Student, který splnil všechny zápočty a zkoušky ve skladbě předepsané studijním plánem
studovaného oboru, si zajistí, aby všechny výsledky byly uloženy na portálu. Studenti,
kteří ještě mají klasický index, ho předloží na studijním oddělení ke kontrole.
2. Studenti, kteří v průběhu studia splnili podmínky absolvování některého z certifikátových
programů garantovaných jinými fakultami ZČU či certifikátu garantovaného FPE, u
kterého není předepsána závěrečná zkouška, požádají na studijním oddělení garantující
fakulty o vystavení certifikátu a oznámí tuto skutečnost své studijní referentce. Tito
absolventi obdrží spolu s diplomem i certifikát.
3. Pokud student úspěšně vykonal všechny části státní závěrečné zkoušky (včetně obhajoby
DP, BP), vrátí do knihovny všechny vypůjčené knihy, vyrovná další pohledávky k ZČU
(včetně případného vyrovnání dluhu na poplatcích za studium) a odevzdá identifikační
kartu (CIV – Univerzitní 8, HelpDesk – Husova 11 budova FEK). Formulář potvrzení o
vypořádání závazků předá na studijní oddělení. Studentovi, který neodevzdá potvrzení o
vypořádání závazků vůči ZČU (při účasti na promoci i doklad o zaplacení), nebude
vydán diplom!!!
4. Absolvent, který se bude chtít zúčastnit slavnostní promoce, uhradí v pokladně ZČU
(Sady Pětatřicátníků 14 nebo Univerzitní 8) nebo bankovním převodem na účet ZČU FPE,
Univerzitní 8, 306 14 Plzeň, KB Plzeň, číslo účtu 4811530257/0100 variabilní symbol
4275000616, specifický symbol rodné číslo, poplatek 1000,- Kč. Doklad o zaplacení
předloží na studijním oddělení společně s potvrzením o vyrovnání závazků vůči ZČU
nejpozději do 24. června 2016.
5. Slavnostní promoce se konají ve dnech 11. a 12. července 2016 v jízdárně zámku Kozel.
Rozpis promocí bude zveřejněn koncem června na www.fpe.zcu.cz (odkaz Student).
6. Poplatek za uhrazení finančních výloh spojených s vlastním konáním promoce činí
1000,- Kč. Student, který se nebude chtít zúčastnit slavnostní promoce, poplatek
nehradí a diplom obdrží na studijním oddělení.
7. Absolventi, kteří se nemohou zúčastnit v červenci promoce, mohou požádat o zařazení do
říjnového termínu promocí (10. a 11. října 2016) nebo si mohou od 18. července 2016
převzít diplom na studijním oddělení (v době úředních hodin).
8. Pokladní hodiny pro uhrazení poplatku: budova Univerzitní 8: PO-PÁ 8 - 11 a 12 - 14
budova Sady Pětatřicátníků 14: PO-PÁ 8 - 11
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