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UZNÁVÁNÍ VÝSLEDKŮ ZAHRANIČNÍCH POBYTŮ STUDENTŮ VUT 

 

Článek 4 - Metodika uznání zahraničního studijního pobytu 
 

1. Při uzavírání studijní smlouvy je nutno stanovit, jakým způsobem budou jednotlivé navrhované předměty 

v případě úspěšného absolvování uznány (viz níže). V případě změn ve studijní smlouvě platí totéž pro předměty, 

které by byly přidávány k původní studijní smlouvě. V obou případech je stanovený způsob uznání považován za 

závazný. 

 

2. Je žádoucí, aby maximum předmětů bylo, co se týče výstupů učení, v obsahové shodě s předměty ze 

studentova studijního plánu na VUT a uznáváno ekvivalentně k povinným či povinně volitelným předmětům. 

Podstatné pro posuzování jsou výstupy z učení (learning outcomes), nikoliv přesná shoda sylabů jednotlivých 

kurzů. 
 

3. Studentovou povinností je požádat o uznání výsledků studia absolvovaného v zahraničí 

    nejpozději do 30 dní od obdržení výpisu známek (viz níže) ze zahraniční instituce. 
 

4. Student po návratu ze studijního pobytu předloží garantovi 

• výpis známek (tzv. „Transcript of Records“, příp. Relevé de notes či Datenabschrift), který mu vydá zahraniční 

instituce; zde potvrdí, že student řádně absolvoval předměty dle studijní smlouvy a získal požadovaný počet 

kreditů, 

• schválenou studijní smlouvu a všechny její pozdější případné změny. 

 

5. Je-li předmět absolvovaný na zahraniční instituci dle schválené studijní smlouvy uznáván 

    jako ekvivalent povinného či povinně volitelného předmětu ze studentova studijního plánu, 

    nahradí tento předmět příslušný předmět studijního plánu VUT. Předměty se uznávají 

    s kreditovou hodnotou a klasifikací získanými v zahraničí. V odůvodněných případech 

    lze předmětu absolvovanému v zahraničí přidělit kreditovou hodnotu, kterou má předmět 

    ve studijním plánu VUT. 
 

6. Jestliže předmět pro zásadní obsahové rozdíly není možné uznat výše popsaným způsobem, 

    je uznán jako volitelný předmět nad rámec studentova povinného studijního plánu. 

    V takovém případě bude tento předmět v dokumentaci o studiu na VUT evidován 

    s totožným názvem a se stejnou kreditovou hodnotou (v případě kreditů ECTS) 

    a klasifikací, jakou má na výpisu známek ze zahraniční instituce. Pokud zahraniční 

    instituce nepoužívá kreditní systém ECTS, budou klasifikace předmětu a uznané kredity 

    přepočítány dle převodní tabulky, která musí být přílohou studijní smlouvy (popř. výpisu 

    známek). 
 

7. Uznání předmětu, který byl odsouhlasen ve studijní smlouvě a úspěšně absolvován na 

    zahraniční instituci, nelze odmítnout a musí být provedeno v souladu se studijní smlouvou. 

    Uznání může být odmítnuto pouze tehdy, pokud student schválený předmět v zahraničí 

    úspěšně nesplnil, případně pokud absolvovaný předmět nebyl odsouhlasen ve studijní 

    smlouvě či jejích změnách. 
 

8. Uznání musí proběhnout bez zbytečného prodlení, maximálně do 30 dnů po dodání žádosti a všech podkladů. 

Uznané předměty budou zapsány do semestru, v němž student pobyt realizoval. V odůvodněných případech je 

možné zapsat uznané předměty do bezprostředně následujícího semestru. Uznané předměty se pak stávají 

součástí studentovy dokumentace o studiu, výpisu známek a dodatku k diplomu. 
 

9. Kredity uznané za studijní pobyt v zahraničí se započítávají do celkového počtu kreditů studenta. 
 

10. O průběhu uznání fakulta (popř. vysokoškolský ústav VUT) vystaví doklad o uznání (tzv. „Proof of 

Recognition“), který eviduje Odbor zahraničních vztahů Rektorátu VUT. 
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