Plzeň 10. 7. 2017

Vyhláška proděkanky č. 7PD/2017
Uznávání předmětů z předchozího studia
Předmět lze uznat, neuplynulo-li od jeho splnění více než pět let (viz Studijní a zkušební řád ZČU, čl. 27).
Student vyplní a podá žádost o uznání předmětu nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy nastala situace
umožňující uznání předmětu. Hodnocení uznaného předmětu, případně kredity za uznaný předmět se
započítávají do celkového počtu kreditů získaných během celého studia, ne za daný akademický rok.
Postup pro uznávání splněných předmětů je následující:
 Student vyplní elektronickou žádost o uznání předmětů (dostupnou na
https://portal.zcu.cz/portal/studium/moje-studium/studentske-zadosti.html)
 Vytisknutou a podepsanou žádost odevzdá na příslušné studijní oddělení nejpozději do 12.9.2017.
 Za první akademický rok bakalářského studia je možné uznat všechny splněné povinné a povinně
volitelné předměty, nebude uznán předmět KEE/BPRE.
 Za druhý a vyšší ročníky bakalářského studia je možné uznat odborné předměty povinné a povinně
volitelné absolvované se známkou výborně nebo velmi dobře, (případně zakončené zápočtem) a
předměty charakteru matematiky, fyziky nebo cizího jazyka hodnocené zápočtem nebo známkou
dobře. Nebudou uznány závěrečné semináře a konzultace závěrečného projektu.
 V navazujícím magisterském studiu lze uznat předmět cizího jazyka na úrovni 6. Oborové předměty,
absolvované v předcházejícím neúspěšném navazujícím magisterském studiu je možné uznat pokud
byly absolvované se známkou výborně nebo velmi dobře, nebude uznán předmět KEE/EKV,
diplomové semináře a konzultace diplomové práce.
 V případě, že student žádá o uznání absolvovaného předmětu jako ekvivalent za předmět jiný a
splňuje výše uvedené podmínky, vyžádá si stanovisko garanta příslušného požadovaného
předmětu. Garant předmětu doporučí (nebo nedoporučí) uznání předmětu.
 Konečné rozhodnutí o uznání činí proděkanka pro vzdělávací činnost
O uznání předmětů absolvovaných v dřívějším studiu musí student požádat elektronicky, nejpozději však
do 12. 9. 2017.
Uznání zápočtu získaného při prvním zapsání předmětu, při kterém student nevykonal zkoušku, je dáno
podmínkami získání zápočtu v sylabu předmětu. Student podá písemnou žádost na studijní oddělení
nejpozději do 12. 9. 2017.
Nelze uznat předměty, za které student v předchozím studiu získal již akademický titul, tzn., které byly
nutné pro absolvování předchozího studia.
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