
Pokyny podporující uznání dovezených předmětů 

 

* Upozornění 1: Předměty ZPX, IBX, IBPx, XBT, IBTx, DIX a DIPx jsou předměty FIT 

a jejich kredity nelze použít na pokrytí „povinného minima“ dovezených kreditů ze zahraniční 

VŠ. 

* Upozornění 2: Určeno pro ty, kteří byli na výjezdu v LS, že aby nepotvrzovali výsledky 

za daný ročník dříve, než budou mít dovezené předmětu na kontě, protože do uzavřeného 

ročníku se nepodaří dovezené předměty vložit. 

* Nejméně komplikovaný způsob, jak se ucházet o uznání dovezených předmětů, je 

prostřednictvím udělátka ve WIS-chlívku žadatele/studenta: 

   Použije se WIS- „Žádost o uznání předmětu ze studijního pobytu v zahraničí“ a e-kopie 

ToR (pro uspíšení uznávacího procesu lze také použít e-výpis z IS navštívené VŠ) se k žádosti 

připojí. Současně se sdělí, u kterých dovezených předmětů se usiluje o jejich uznání za 

předměty „P | PVv“ podle studijního plánu na FIT a za které (viz níže), pokud si takový 

nápad žadatel nevyřešil dříve: Nepočítejte s tím, že garanti předmětů v červenci a srpnu 

nadšeně denně nahlížet do WISu, když jsou na dovolených. Originál ToR se posléze 

odevzdá na SO FIT. V některých dosud známých případech si někteří studenti z výjezdu 

přivezli více ToRs, protože například cizí jazyky absolvovali na/u jiné tamní VŠ nebo na/u 

VŠ podporující místní společnosti. Pak se každý jeden takový ToR řeší jedinečnou žádostí. 
 

* Pro doporučení garanta předmětu v případě pokusu o uznání dovezeného předmětu za 

„P | PVv“ předmět se pro každý jeden takový předmět použije WIS- „Žádost o uznání 

předmětu ze studijního pobytu v zahraničí jako předmětu FIT“, ke které se připojí e-kopie 

anotace/sylabu předmětu na zahraniční VŠ (kladné schválení takové žádosti nemusí být 

úspěšné, zvláště pak, pokud by se jednalo o náhradu předmětu dříve na FIT neúspěšného). 

Takové žádosti se řeší dříve, než se požádá o uznání předmětů na základě ToR. Jakmile 

byl dovezený předmět uznán, tj. za V-předmět, pak žadateli/studentovi spíše nebude 

vyhověno. Tedy, pokud žadatel/student předem nevaroval (viz výše) a odevzdá ToR, a ten je 

zpracován, nastává komplikace, protože uznávací řízení bylo v e-spisové_službě uzavřeno 

a nelze ho měnit. 

 

* Ostatní předměty se uznávají jako předměty „V“, přivezené „humanitní“ předměty se 

studentům IT-MGR uznávají do skupiny „PVH“. Pro uznání „nejasného“ předmětu do 

skupiny „PVH“ se použije přiměřeně vhodná WIS- „Žádost …“ a připojí se e-kopie 

anotace/sylabu předmětu na zahraniční VŠ. 

 

* Pokud se v zahraničí vypracovává BP/DP za podpory tamního předmětu, tak se pro potřeby 

FIT uzná tamní předmět jako povinný za IBP, IBT nebo DIP, pokud byl hodnocen 

„pass/započteno“. Pokud je však tamní předmět se „známkou“, nelze ho uznat jako povinný 

předmět na FIT, protože k „oznámkování“ BP/DP má oprávnění pouze komise pro státní 

závěrečné zkoušky. Tato situace se řeší tak, že se tamní předmět na FIT uzná jako předmět 

volitelný a studentovi se podle okolností nahradí BP/DP povinným předmětem „IBPx/IBTx - 

Bakalářská práce zahraniční - obhajoba u SZZ“ nebo „DIPx - Diplomová práce zahraniční - 

obhajoba u SZZ“. 
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