Zápis do akademického roku 2015/2016
Zápis do akademického roku bude probíhat podle níže uvedeného harmonogramu. Učební
texty budou připraveny pouze pro studenty, kteří si je zaplatili do 10 dnů před zahájením
výuky. Ze zápisu do studia je nutné se omluvit. Zápis je však možné provést třetí osobou na
ověřenou plnou moc. Plány studijních soustředění budou ke stažení na webu IMS v záložce
„Pro studenty“.
3. ročník bakalářského studia (5. semestr) – 18. 9. 2015
Místo: Londýnské nám. 4
Přednášková skupina I. (skupiny A, B, C, D) – učebna A
13:30 - 14:00 h – Prezence
14:00 – 14:30 h – Zápis a pokyny k zahájení ročníku
13:30 - 14:30 h – Výdej učebních textů knihovna IMS
od 14:45 h – Výuka podle plánu

Zápisy do 4.-6. ročníku bakalářského studia – 11. 9. 2015
-

15:00 h – Zápis a pokyny ke studiu

Místo: Londýnské nám. 4, budova D, 4. patro, učebna C

Zápisy do 3.-4. ročníku navazujícího magisterského studia – 11. 9. 2015
-

14:00 h – Zápis a pokyny ke studiu

Místo: Londýnské nám. 4, budova D, 4. patro, učebna C

Mimořádný zápis
-

2. 10. 2015
o v 13:45 h – 3. ročník Bc. (5. semestr), Londýnské nám. 4, učebna D

-

25. 9. 2015
o v 15:00 h – 4. - 6. ročník Bc., Londýnské nám. 4, učebna D
o v 14:00 h – 3. - 4. ročník Mgr., Londýnské nám. 4, učebna D

Upozornění:
Dále upozorňujeme na Směrnici kvestora UTB ve Zlíně č. SK/14/2013 „Úhrady za
administrativně správní úkony související s vydáváním dokladů“ s účinností od 21. října
2013 a Směrnici děkanky FHS UTB ve Zlíně č. SD/13/2013 „Směrnice k úhradám za
administrativně správní úkony související s vydáváním dokladů“ s účinností od 18. prosince
2013.
Mimořádný zápis je zpoplatněný, a to částkou ve výši 500 Kč. Poplatek jde na účet
Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně.
 číslo účtu: 27-1925270277/0100
 variabilní symbol: 6960292022
 specifický symbol: osobní číslo studenta
 konstantní číslo: 0379 (složenka), 0378 (bankovní převod)
 adresa majitele účtu: UTB Zlín, nám. T. G. Masaryka 5555, 760 01 Zlín
Student je povinen odevzdat kopii dokladu o úhradě tohoto poplatku u mimořádného
zápisu.

