děkan

Rozhodnutí č. 2DR/2013 děkana FEK ZČU v Plzni
Zrušení norem
Na základě provedené kontroly platnosti vnitřních norem Fakulty ekonomické Západočeské
univerzity v Plzni s fakultní působností ruším s účinností k 11. únoru 2013 z důvodu
neúčinnosti tyto vnitřní normy:
číslo
1/04
2/04
3/04
4/04
5/04
6/04
1/05
2/05
2/05 dodatek
3/05
4/05
5/05
6/05
7/05
1/06
2/06
3/06
4/06
5/06
6/06
7/06
8/06
9/06

Vyhlášky
O zápisech studentů FEK do akademického roku 2004/2005
O ukončení studia absolventů FEK v akademickém roce 2003/2004 a
organizačním zabezpečení promocí
Vyhlášení 2. kola přijímacího řízení na FEK ZČU v Plzni
O stipendiích studentů FEK za dosažené studijní výsledky v ak. roce
2003/2004
Imatrikulace
O přijímacím řízení k doktorskému studijnímu programu
O přijímacím řízení k doktorskému studijnímu programu pro ak. rok
2005/2006
O zápisech studentů FEK do akademického roku 2005/2006
O zápisech studentů vyjíždějících na studijní pobyt v zahraničí
O ukončení studia absolventů FEK v akademickém roce 2004/2005 a
organizačním zabezpečení promocí
O stipendiích studentů FEK za dosažené studijní výsledky v ak. roce
2004/2005
Vyhlášení 2. kola přijímacího řízení na FEK ZČU v Plzni
Imatrikulace
O přijímacím řízení k doktorskému studijnímu programu pro ak. rok
2006/2007
O statutu Střediska evropských ekonomických studií
Dozorčí rada SEES
Stanovení příkazců operací a správců rozpočtu na Fakultě ekonomické
ZČU
O stipendiích studentů FEK za dosažené studijní výsledky v ak. roce
2005/2006
Jmenování disciplinární komise
Ukončení studia absolventů FEK v ak. roce 2005/2006 a organizační
zabezpečení promocí
O zápisech studentů FEK do ak. roku 2006/2007
2. kolo přijímacího řízení
Právní a personální audit na FEK ZČU
1

10/06
11/06
1/07
2/07
3/07
4/07
5/07
6/07
7/07
8/07
9/07
1/08
2/08
3/08
4/08
5/08
6/08
7/08
8/08
9/08
10/08

10/08 dodatek

1/09
2/09
3/09
4/09
5/09
6/09
7/09
8/09
9/09
10/09
11/09

5/09 dodatek
1/10

Imatrikulace
Dozorčí rada SVRR
O přijímacím řízení k doktorskému studijnímu programu
Ukončení studia absolventů FEK v ak. roce 2006/2007
Doplnění vyhlášky č. 1/2007
O zápisech studentů FEK do ak. roku 2007/2008
Jmenování disciplinární komise
2. kolo přijímacího řízení na FEK ZČU v Plzni
O stipendiích studentů FEK za dosažené studijní výsledky v ak. roce
2007/2008
Imatrikulace
O statutu Střediska auditu a controllingu
Přijímací řízení k doktorskému studijnímu programu v ak. roce 2008/2009
Ukončení studia absolventů FEK v ak. roce 2007/2008
O zápisech studentů FEK do ak. roku 2008/2009
O stipendiích studentů FEK za dosažené studijní výsledky
2. kolo přijímacího řízení na FEK ZČU v Plzni
Studijní zaměření, směrná čísla – navazující magisterský studijní obor
PODNIKOVÁ EKONOMIKA A MANAGEMENT
Organizace výuky Tělesné výchovy na Fakultě ekonomické ZČU v Plzni
v ak. roce 2008/2009
Imatrikulace
Přijímání ke studiu na Fakultu ekonomickou ZČU v ak. roce 2009/2010
Podmínky pro přijetí úspěšných absolventů programu CŽV na FEK ZČU
v Plzni a podmínky pro přijetí uchazečů, kteří studují nebo absolvovali
studijní program nebo jeho část na jiné VŠ v ČR nebo v zahraničí v ak.
roce 2009/2010
Podmínky pro přijetí úspěšných absolventů programu CŽV na FEK ZČU
v Plzni a podmínky pro přijetí uchazečů, kteří studují nebo absolvovali
studijní program nebo jeho část na jiné VŠ v ČR nebo v zahraničí v ak.
roce 2009/2010
Přijímací řízení k doktorskému studijnímu programu v ak. roce 2009/2010
Mezní termín získání zápočtů za ZS – kombinované studium
Doplnění vyhlášky č. 1/09 (Přijímací řízení k doktorskému studijnímu
programu v ak. roce 2009/2010)
Ukončení studia absolventů FEK v akademickém roce 2008/2009 a
organizační zabezpečení promocí
O zápisech studentů FEK do ak. roku 2009/2010
Jmenování disciplinární komise
2. kolo přijímacího řízení na FEK ZČU v Plzni
O stipendiích studentů FEK za dosažené studijní výsledky pro rok
2009/2010
Imatrikulace
Přijímání ke studiu na Fakultu ekonomickou ZČU v ak. roce 2010/2011
Podmínky pro přijetí úspěšných absolventů programu CŽV na FEK ZČU
v Plzni a podmínky pro přijetí uchazečů, kteří studují nebo absolvovali
studijní program nebo jeho část na jiné VŠ v ČR nebo v zahraničí v ak.
roce 2010/2011
O zápisech studentů do akademického roku 2009/2010
Přijímací řízení k doktorskému studijnímu programu v ak. roce 2010/2011
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2/10

3/10
3/10 dodatek
4/10
5/10
6/10
7/10
9/10
10/10
11/10
12/10
13DV/2010

1DV/2011
2DV/2011
3DV/2011
4DV/2011
5DV/2011
6DV/2011
7DV/2011
8DV/2011
9DV/2011
11DV/2011
1DV/2012
3DV/2012
4DV/2012
5DV/2012
6DV/2012
11DV/2012
číslo
1/05
1/06
2/06
3/06
4/06

Vyhláška, kterou se mění Řád Fakulty ekonomické ZČU v Plzni pro
konání závěrečné bakalářské státní zkoušky a závěrečné magisterské státní
zkoušky (dále jen Řád) platný od 1. 5. 2006
O zápisech studentů FEK do ak. roku 2010/2011
O zápisech studentů FEK od ak. roku 2010/2011
O zapisování předmětů Tělesné výchovy na FEK ZČU v Plzni
Motivace ke zvyšování výstupů v oblasti RIV aktivit v roce 2010
Ukončení studia absolventů FEK v akademickém roce 2009/2010
Změna Pokynu děkana FEK ZČU k organizaci ak. roku 2009/2010
2. kolo přijímacího řízení na FEK ZČU v Plzni pro ak. rok 2010/2011
O stipendiích studentů FEK za dosažené studijní výsledky pro rok
2010/2011
Imatrikulace
Přijímání ke studiu na Fakultu ekonomickou ZČU v ak. roce 2011/2012
Podmínky pro přijetí úspěšných absolventů programu CŽV na FEK ZČU
v Plzni a podmínky pro přijetí uchazečů, kteří studují nebo absolvovali
studijní program nebo jeho část na jiné VŠ v ČR nebo v zahraničí v ak.
roce 2011/2012
Přijímací řízení k doktorskému studijnímu programu v ak. roce 2011/2012
na FEK ZČU v Plzni
Doplnění vyhlášky č. 1DV/2011 děkana FEK ZČU v Plzni
O předzápisu a zápisech studentů FEK do ak. roku 2011/2012
O zapisování předmětů tělesné ýchovy na FEK ZČU v Plzni pro
akademický rok 2011/2012
O ukončení studia absolventů FEK v akademickém roce 2010/2011 a
organizačním zabezpečení promocí
Motivace ke zvyšování výstupů v oblasti RIV aktivit v roce 2011
2. kolo přijímacího řízení na FEK ZČU v Plzni pro ak. rok 2011/2012
O stipendiích studentů FEK za dosažené studijní výsledky pro rok
2011/2012
Přijímání ke studiu na Fakultu ekonomickou ZČU v ak. roce 2012/2013
Imatrikulace
Přijímací řízení k doktorskému studijnímu programu v ak. roce 2012/2013
na FEK ZČU v Plzni
Motivace ke zvyšování výstupů v oblasti RIV aktivit v roce 2012
O ukončení studia absolventů FEK v akademickém roce 2011/2012 a
organizačním zabezpečení promocí
2. kolo přijímacího řízení na FEK ZČU v Plzni pro ak. rok 2012/2013
Imatrikulace
Imatrikulace studentů oboru Ekonomická a regionální geografie
Pokyny
O vyhlášení děkanského volna
Harmonogram přípravy reakreditace bakalářských studijních programů a
oborů v roce 2006
Složení přijímací komise pro přijímací řízení konané v červnu 2006
Komise pro udělení Ceny prof. Ing. Jana Tomka, CSc. pro ak. rok
2005/2006
Uznávání zápočtů a zkoušek z jiného studia
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5/06
6/06
neuvedeno
1/07
neuvedeno
3/07
1/08
2/08
3/08
1/09
2/09
3/09
4/09
neuvedeno
neuvedeno
1/10
2/10
3/10
4/10
5/10
2DP/2011
číslo
1/10

Reakreditace bakalářských studijních oborů Management obchodních
činností a Informační management
Nové personální opatření v chebské části fakulty
Pokyn děkana FEK k organizaci ak. roku 2007/2008 (harmonogram)
Vyhlášení děkanského volna
Informace o přijímacím řízení ke studiu na FEK ZČU v Plzni ze dne 1. 11.
2007
Děkanské volno na 15. 11. 2007
Opravy korespondenčních dávek, stanovení termínů zkoušek
Děkanské volno
Děkanské volno
Garant studijního oboru pro distanční a kombinovanou formu studia
Uznávání zápočtů a zkoušek z jiného studia
Uznání zápočtů a zkoušek v rámci CŽV organizovaných CECEV
Uznávání zápočtů a zkoušek z jiného studia
Pokyn proděkana pro výzkum a vývoj – Organizace studia v doktorském
studijním programu ze dne 5. 1. 2009
Pokyn děkana FEK k organizaci ak. roku 2009/2010 (harmonogram) ze
dne 31. 3. 2009
Garant bloku předmětů CŽV a studijního oboru pro kombinovanou formu
studia na FEK ZČU v Plzni
Děkana FEK ZČU pro ak. rok 2010/2011
Pokyn děkana k organizaci ak. roku 2010/2011
Upřesnění podmínek uznávání zápočtů a zkoušek
Uznávání předmětů KEM/EK1 a KEM/EK2
K organizaci ak. roku 2011/2012

1DS/2011

Směrnice
Řád Fakulty ekonomické ZČU v Plzni pro konání závěrečné bakalářské
státní zkoušky a závěrečné magisterské státní zkoušky
Řád pro konání státní závěrečné zkoušky

číslo
1/10
1DR/2011

Rozhodnutí
Děkanské volno
Děkanské volno

doc. Dr. Ing. Miroslav Plevný
děkan

V Plzni dne 11. 2. 2013
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