Plzeň 2. 1. 2013

Vyhláška děkana č. 2D/2013
Postup při uznávání předmětů v Bc a NMgr studiu FEL
Uznávání předmětů absolvovaných jinak, nežli při standardním studiu daného Bc nebo
NMgr studijního oboru na Fakultě elektrotechnické Západočeské univerzity v Plzni (dále jen
FEL), se řídí Studijním a zkušebním řádem ZČU (dále jen SaZŘ), hlava V., články 26 až 33,
resp. čl. 24.
1. V souladu s čl. 26 SaZŘ lze studentovi FEL uznat předměty:
a) absolvované v předchozím studiu na FEL,
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
FEL studuje, nebo jsou obsahově blízké a lze je uznat jako ekvivalentní nebo je děkan
uzná v souladu s čl. 11 SaZŘ v rámci změny doporučeného studijního plánu.
2. V rozsahu do 5% povinného kreditového limitu daného studijního programu (tj. do 9
kreditů v Bc studiu a do 6 kreditů v NMgr studiu) lze uznat i předměty absolvované
podle odst. 1, které nejsou shodné ani ekvivalentní s předměty doporučeného
studijního plánu studenta, a to jako předměty výběrové.
3. Student podá písemnou žádost o uznání předmětů na studijní odd. FEL v souladu s čl. 28
a 29 SaZŘ nejpozději do 30 dnů od zahájení výuky v prvním akademickém roce studia na
FEL nebo do 30 dnů od dne kdy předmět splnil, příp. nastoupil na FEL po návratu ze
studijního pobytu, po přerušení studia apod. K žádosti může student použít interní
formulář „Žádost o uznání předmětů“, který je k dispozici na stud. odd. FEL pro
jednotlivé studijní obory.
4. V žádosti student uvede přesný název a zkratku předmětu, který požaduje uznat, datum
jeho absolvování, 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 FEL, kromě situace podle čl. 33 SaZŘ.
6. 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 SaZŘ)
studijní odd. FEL.
7. U studentů NMgr studia FEL oboru Aplikovaná elektrotechnika (jehož doporučený
studijní plán obsahuje první, tzv. vyrovnávací, ročník složený ze základních předmětů Bc
studia FEL), kteří absolvovali bakalářské studium na FEL nebo na některé jiné fakultě
elektrotechnického zaměření, je při prvním zápisu do NMgr studia FEL uznáno
absolvování tohoto vyrovnávacího ročníku jako blok v hodnotě 66 kreditů a na základě
toho se jim zkracuje maximální možná doba studia na 3 roky. Absolventi jiných
zaměření bakalářského studia mohou o uznání předmětů 1. ročníku požádat
individuálním způsobem podle odst. 3 až 5.

8. Studentům NMgr studia nelze pro jejich navazující magisterské studium uznat
předměty, které absolvovali v bakalářském studiu jako předměty povinné či povinně
volitelné, resp. předměty, kterými student splnil minimální povinný počet 180 kreditů
v Bc studiu, kromě situace uvedené v odst. 7 a kromě cizích jazyků.
9. Při opakovaném zapsání předmětu zakončeného zápočtem a zkouškou v rámci jednoho
studia může student v souladu s čl. 24, odst. 3 SaZŘ podat nejpozději do 30 dnů od
zahájení výuky v daném akademickém roce písemnou žádost o uznání zápočtu
získaného při prvním zapsání tohoto předmětu. Žádost student podává na garantující
katedře garantovi předmětu, který o žádosti rozhoduje. Žádost spolu s rozhodnutím
garanta předmětu odevzdá student obratem na studijní odd. FEL, které provede
příslušný záznam „zápočet uznán“ do IS/STAG a do výkazu o studiu studenta.
10. Student při podání žádosti o uznání předmětu platí administrativní poplatek, kromě
případů podle čl. 33 SaZŘ.

doc. Ing. Jiří Hammerbauer, Ph.D.
děkan FEL ZČU v Plzni

