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VYHLÁŠKA DĚKANA
č. 13D/2014

Věc: Postup při uznávání předmětů v Bc. a NMgr. studiu na FST

Uznávání předmětů absolvovaných jinak, nežli při standardním studiu daného Bc.
nebo NMgr. studijního oboru na Fakultě strojní Západočeské univerzity v Plzni (dále jen
FST), se řídí Studijním a zkušebním řádem ZČU v Plzni (dále jen SZŘ ZČU v Plzni), články
26 až 33.
1. V souladu s čl. 26 SZŘ ZČU v Plzni lze studentovi FST uznat předměty:
a) absolvované v předchozím studiu na FST,
b) absolvované při současném nebo již ukončeném studiu na jiné fakultě či
vysoké škole,
pokud jsou tyto předměty shodné s předměty studijního plánu oboru, který student na
FST studuje, nebo jsou obsahově blízké a lze je uznat jako ekvivalentní nebo je děkan
uzná v souladu s čl. 11 SZŘ ZČU v Plzni v rámci změny doporučeného studijního
plánu.
2. Předmět lze uznat, neuplynulo-li od jeho splnění více než pět let dle čl. 27, odst. 1
SZŘ ZČU v Plzni.
3. Student podá písemnou žádost o uznání předmětů na studijní oddělení FST v souladu s
čl. 28 a 29 SZŘ ZČU v Plzni nejpozději do 30 dnů od zahájení výuky v prvním
akademickém roce studia na FST nebo do 30 dnů od dne, kdy předmět splnil, příp.
nastoupil na FST po návratu ze studijního pobytu, po přerušení studia apod. K žádosti
může student použít interní formulář „Žádost o uznání předmětů z předchozího
studia“, který je k dispozici ke stažení na www stránkách FST na úřední desce pod
položkou „úřední sdělení“.
4. V žádosti student uvede přesný název a zkratku předmětu, který požaduje uznat,
datum jeho absolvování (nikoliv uznání), hodnocení a počet získaných kreditů a pokud
se nejedná o předmět totožný, uvede přesný název a zkratku předmětu doporučeného
studijního plánu, za který požaduje předmět uznat jako ekvivalentní.
5. Žádá-li student o uznání předmětu absolvovaného na jiné vysoké škole, doloží
absolvování předmětu průkazným dokladem a žádost musí obsahovat vyjádření
garanta příslušného předmětu z FST. Toto se nevztahuje na předměty splněné v rámci
mobility dle čl. 33 SZŘ ZČU v Plzni, pokud student nechce absolvovaný předmět
uznat za povinný nebo povinně volitelný. V tomto případě musí být rovněž součástí
žádosti vyjádření garanta příslušného předmětu.

6. Předměty splněné v bakalářském studiu jsou uznávány v navazujícím studiu, včetně
kreditů, pouze v rozsahu překročení celkového počtu kreditů za bakalářské studium
nad 180 a mající souvislost se studijním oborem magisterského studia, nejvýše však
do 30 kreditů.
7. Po rozhodnutí děkana o žádosti provede odpovídající administrativní záznam do
IS/STAG (včetně známky, kreditů i případné úpravy maximální doby studia,
maximální možné doby přerušení studia a počtu zápisových propustek podle čl. 27,
odst. 2 SZŘ ZČU v Plzni) studijní oddělení FST.
8. Hodnocení uznaného předmětu, případně kredity za uznaný předmět se studentovi
započítávají do celkového počtu kreditů získaných během studia a do celkového
váženého studijního průměru, ne však za daný akademický rok dle čl. 30 SZŘ ZČU v
Plzni. Studentovi lze uznat v bakalářském studijním programu maximálně 180 kreditů,
v navazujícím magisterském programu maximálně 120 kreditů.
9. Na uznání předmětu není právo, vyjma případů výslovně uvedených ve SZŘ ZČU v
Plzni nebo vyšší normě.

Tato vyhláška vstupuje v platnost 1. 9. 2014 a platí až do jejího odvolání.
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