NAŘÍZENÍ DĚKANA
č. 7/2019
Nařízení děkana č. 7/2019
Harmonogram pedagogické činnosti na Fakultě lesnické a dřevařské ČZU
v akademickém roce 2018/19
Článek 1
Úvodní ustanovení
(1) Toto nařízení děkana je platné pro Fakultu lesnickou a dřevařskou (dále též jen „FLD“) České
zemědělské univerzity v Praze (dále jen „ČZU“) a je zpracováno v souladu se zákonem č. 111/1998
Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění
pozdějších předpisů, Studijním a zkušebním řádem pro studium v bakalářských a magisterských
studijních programech České zemědělské univerzity v Praze ze dne 29. března 2017
a Rozhodnutím rektora č. 4/2018 Harmonogram akademického roku 2018/2019 (dále jen
„Harmonogram ČZU“).
(2) Základní termíny pedagogické činnosti stanovuje Harmonogram ČZU. Toto nařízení stanovuje další
závazné termíny v pedagogické oblasti v souladu s předpisy ČZU a FLD.
Článek 2
Předmět rozhodnutí
Tímto nařízením stanovuji:
(1) Harmonogram pedagogické činnosti akademického roku 2018/19 v bakalářských a magisterských
oborech FLD (příloha č. 1 tohoto rozhodnutí).
(2) Harmonogram pedagogické činnosti akademického roku 2018/19 v doktorských oborech FLD
(příloha č. 1 tohoto rozhodnutí).

Článek 3
Závěrečná ustanovení
(1) Toto nařízení nabývá platnosti a účinnosti dnem zveřejnění ve veřejné části internetových stránek
ČZU.

V Praze 14. března 2019

prof. Ing. Marek Turčáni, PhD., v. r.
děkan
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Nařízení děkana č. 7/2019
Příloha č. 1
Bakalářské a magisterské studijní programy (čl. 2, odst. 1 Nařízení)
Zápisy do studia
9. – 11. července 2019
17. – 18. července 2019
20. srpna 2019
12. září 2019
19. září 2019
Zápisy do vyšších ročníků
26. – 28. srpna 2019
(vždy pondělí a středa od 13:00 do 16:00 hodin,
2. – 4. září 2019
úterý od 8:00 do 11:00 hodin)
9. – 11. září 2019
Termín odevzdání přihlášky studenta na individuální
Podle rozhodnutí garanta praxe,
praxi vedoucímu praxí
nejpozději 10. dubna 2019
Termín odevzdání potvrzené přihlášky na individuální
Do pěti dnů po termínu stanoveném dle
praxi garantem praxe na studijní oddělení FLD
předchozího bodu.

Doktorské studijní programy (čl. 2, odst. 2 Nařízení)
Zápis do studia

1. října 2019

