
  

  

 Informace o zápisu do 1. ročníku navazujícího magisterského prezenčního studia 

 

Uchazeč přijatý ke studiu v systému udělí souhlas s elektronickým zápisem ke studiu. V případě, že 

byl uchazeč přijat ke studiu více studijních programů nebo obou forem výuky (prezenční i 

kombinované), měl by udělit souhlas pouze u té přihlášky ke studiu, kde míní studovat. Pokud 

odsouhlasí zapsání u více přihlášek, bude zapsán do všech studií – v tomto případě je možné zrušení 

„nadbytečného“ studijního poměru pouze na základě písemného prohlášení studenta o zanechání 

studia na formuláři „Žádost“, dodaného na studijní oddělení.  

 

Na základě uděleného souhlasu v systému provede studijní referentka nejdříve začátkem měsíce 

srpna 2022 zápis ke studiu. Zapsaní studenti si v případě potřeby mohou vytisknout ze systému 

potvrzení o studiu s elektronickým podpisem nebo se dostavit  na studijní oddělení po předchozím 

ověření přítomnosti studijní referentky, popř. se dostavit na studijní oddělení v měsíci září – 

informace níže.  Potvrzení o studiu nebude zasíláno e-mailem.   

 

K vyřízení nástupu do studia (např. převzetí Informací o školení BOZP oproti podpisu, potvrzení o 

studiu atd.) se studenti  musí dostavit na studijní oddělení, místnost LPO B103: 

1. V termínu od 5. 9. 2022 do 16. 9. 2022 v úředních hodinách nebo 

2. Nejpozději v pondělí 19. 9. 2022 od 12,30 hodin do 14,30 hodin. 

    

S sebou vzít průkaz totožnosti (občané ČR a SR občanský průkaz, ostatní cizinci pas) a psací potřeby.  

Student je povinen se  od 19. 9. 2022 účastnit výuky. 

  

Zastoupení jinou osobou na základě plné moci: 

Formální náležitosti plné moci  

• V plné moci musí být jednoznačně identifikován zmocnitel, tedy ten, kdo plnou moc uděluje.  

• Dále zde musí být jednoznačně (jméno a příjmení, číslo občanského průkazu) identifikován 
zmocněnec, tedy ten, kdo je plnou mocí zmocněn k určitému právnímu výkonu, při kterém 
bude zastupovat zmocnitele.  

• Mimo to nesmí chybět uvedení právního úkonu nebo úkonů, ke kterým zmocnitel zmocněnce 

zmocňuje (zástup uchazeče u zápisu do studia).  

• Časové období, po které zmocnění platí.  

• Datum a místo podpisu plné moci.  

• Podpisy zmocněnce a zmocnitele.   
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Studijní oddělení FAST 


