
Individuální studijní plán pro předmět ZIMNÍHO SEMESTRU, 

když studentka/student vyjíždí až v LETNÍM semestru 
 

    Na některých zahraničních VŠ jest odlišná struktura tamního akademického roku. Na 

některé VŠ se odjíždí dříve, než je na FIT ukončeno zkouškové období v zimním 

semestru. 

    Pokud se studentka/student dohodne s garantem předmětu zimního semestru, že 

dozkoušení bude provedeno až po návratu, pak dozkoušení musí být dokončeno nejpozději 

v polovině června. 

    Na tuto „dohodu“ se pak použije WIS- „Žádost o individuální studijní plán 

v předmětu“, ve které garant stanoví podmínky pro dodatečné dokončení předmětu. 

Takových předmětů může být v semestru nejvýše za 15 kreditů dohromady. 

    Studentka/student 1MIT/1NITAI se může dostat do dodatečných potíží, pokud se 

rozhodne k odjezdu na zahraniční VŠ v době, kdy nebude mít v zimním semestru úspěšné 

předměty nejméně za 15 kreditů dohromady. 
 

 

Individuální studijní plán pro předmět v semestru výjezdu 
 

    Pokud se studentka/student dohodne s garantem předmětu, že předmět bude studovat 

„na dálku“, pak se na tuto „dohodu“ použije WIS- „Žádost o individuální studijní plán 

v předmětu“, ve které budou stanoveny/vypsány podmínky pro dokončení předmětu. 

    Takových předmětů může být v semestru nejvýše za 15 kreditů dohromady, když se tato 

zásada každoročně opakuje v aktuálním „Směrnice děkana FIT č. ??/20??: Registrace 

předmětů v bakalářském a magisterském studiu na FIT VUT pro akademický rok 

20??/20??“, vždy k dohledání na e-úřední_desce FIT. 
 
 

Individuální studijní plán pro BP + ISZ / DP + MSZ 
 

    Při výjezdu v letním semestru se většina diplomantů dostává před ISZ/MSZ do časové 

tísně, protože jim výjezdy končí spíše ve dnech odevzdávání BP/DP a rovněž je narušena 

příprava k ISZ/MSZ. 

    Na tuto nepříjemnost se na FIT dlouhodobě pamatuje. Je připravena WIS- „Žádost 

o odklad odevzdání BP/DP na konec července a SZZ na konec srpna“, u které však 

chybí podrobnější vysvětlující text. Této žádosti se bezproblémově vyhovuje. 

    Žádost se podává až po obhajobě SP, tj. v lednu/únoru/březnu, až je jasné, že se 

pokračuje k ISZ/MSZ a také, až je jasné, že se výjezd uskuteční, a nebo byl již zahájen. 

Termín odevzdání BP/DP je pak ~31. červenec a úplná obhajoba v posledních ~10 dnech 

srpna. 

    Předměty FIT IBP/IBT/DIP jsou pak po zahájení procesu uznání dovezených předmětů 

podle okolností nahrazeny dovezenými předměty, IBX/XBT/DIX, popřípadě vazebními 

pseudopředměty za „0 kreditů“ IBPx/IBTx/DIPx (a dovezený předmět tamní BP/DP se 

uznává do skupiny V-předmětů, pokud má hodnocení „A … E“). 
 

    Em., 2018-02-16, … , 2019-12-20 
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