Uznávání předmětů absolvovaných na krátkodobém
studijním pobytu v zahraničí (Erasmus)

1. Nový formulář pro vyjíždějící studenty - Příloha k Learning Agreement
K formuláři „Lerning agreement“ (dále jen LA) student přiloží vyplněný formulář „Příloha
k Learning agreement – uznání předmětů na FEK ZČU v Plzni“. Tato nová příloha se předkládá
k potvrzení pouze na FEK (nepředává se na oddělení zahraničních vztahů ZČU).
Pokud student po příjezdu na zahraniční vysokou školu bude žádat o změnu předmětů uvedených
v LA a bude chtít tyto nové předměty na FEK uznat jako předměty povinné nebo povinně volitelné,
musí zaslat na FEK k potvrzení také novou přílohu k LA.
2. Výběr předmětů ze zahraniční vysoké školy a jejich uznávání
Doporučujeme studentům FEK vybírat si na zahraniční vysoké škole takové předměty, které se
svým obsahem alespoň částečně shodují s předměty, které má vyjíždějící student ve svém studijním
plánu na FEK.
Pokud student do přílohy k LA (viz bod 1) k zahraničnímu předmětu neuvede odpovídající předmět
FEK (tedy bude v zahraničí studovat předmět, který FEK nenabízí), bude mu zahraniční předmět
vždy uznán jako předmět volitelný.
Pokud student do přílohy k LA (viz bod 1) k zahraničnímu předmětu uvede předmět FEK, u kterého
předpokládá alespoň částečnou shodu se zahraničním předmětem, bude se při uznání zahraničního
předmětu jako ekvivalentu předmětu z FEK postupovat následujícím způsobem:
• Pro uznání zahraničního předmětu jako náhrady za povinný nebo povinně volitelný předmět
FEK je rozhodující míra shody zahraničního předmětu s předmětem FEK. Míru shody posuzuje
proděkan/ka pro studijní záležitosti, jeho/její rozhodnutí je konečné. Proděkan/ka si může
k posouzení míry shody obou předmětů vyžádat stanovisko garanta předmětu.
• Požadovaná minimální míra shody pro uznání zahraničního předmětu jako náhrady za předmět
FEK je 50 %. To znamená, že předmět ze zahraniční vysoké školy, který se bude minimálně
z 50% shodovat s předmětem FEK, bude uznán jako ekvivalentní náhrada za předmět FEK (tedy
jako náhrada za předmět, který má student ve svém studijním plánu uvedený jako povinný nebo
povinně volitelný). Při uznání předmětu studijní proděkan/ka zároveň rozhodne o počtu
započtených kreditů.
• Zahraniční předmět, u kterého bude míra shody s předmětem FEK menší než 50 %, bude vždy
uznán jako volitelný předmět.

Pro posouzení míry shody zahraničního předmětu s předmětem FEK je nutné, aby student
k žádosti o uznání předmětu přiložil sylabus předmětu.
Před odjezdem na zahraniční studijní pobyt student předkládá sylabus předmětu, který nemusí být
potvrzený zahraniční vysokou školou a je provedeno orientační posouzení míry shody obou
předmětů.
Po absolvování předmětu (obvykle po příjezdu ze zahraničí) je student povinen k žádosti o uznání
předmětu přiložit sylabus předmětu potvrzený zahraniční vysokou školou. Student může k sylabu
předmětu přiložit i další dokumenty, které doloží požadovanou minimální shodu zahraničního
předmětu s předmětem FEK (např. potvrzení o tématu vypracované seminární práce, projektu
apod.).

3. Studijní agenda pro zahraniční mobility
• Do 13. 2. 2012 vyřizuje studijní agendu pro zahraniční mobility studijní referentka paní Kateřina
Štruncová.
• Od 13. 2. 2012 vyřizuje studijní agendu pro zahraniční mobility studijní referentka paní Ing.
Trojanowská, kancelář HJ-203. Paní Ing. Trojanowské předávejte všechny písemnosti, které
potřebujete na FEK potvrdit.
• Studenti z chebské části FEK předkládají dokumenty k potvrzení prostřednictvím studijního
oddělení v Chebu (studijní referentka paní Ivana Kurová).
• Potvrzování LA, přílohy k LA a uznávání předmětů provádí proděkanka pro studijní záležitosti
Ing. Hana Kunešová.
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