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V Praze dne 16. srpna 2011

Vyhláška č. 4
studijního oddělení
pro akademický rok 2011/2012

o uznávání (započítávání) předmětů
V souladu se Studijním a zkušebním řádem pro studenty ČVUT v Praze (viz článek 17, odst. 10) může děkan, na
základě žádosti studenta, rozhodnout o splnění předmětů studovaného studijního programu uznáním, a to na základě prokázání úspěšného absolvování předmětů buď shodných (při opětovném přijetí) nebo obsahem i rozsahem
rovnocenných (ze studia studijních programů na jiných školách).
(1) Žádost se podává na předepsaném formuláři, který vydá studentovi příslušná referentka studijního oddělení.
(2) Žádost je posuzována jako nadstandardní služba spojená se studiem. Příkazem rektora ČVUT v Praze č.
3/2011 ze dne 11. 4. 2011 je pro členy akademické obce ČVUT stanoven poplatek 25,- Kč za žádost o započítání
jednoho předmětu absolvovaného na ČVUT a 60,- Kč za žádost o započítání jednoho předmětu absolvovaného na
jiné škole. Úhrada musí být provedena před započetím úkonu.
(3) Započítat je možno pouze předměty, od jejichž úspěšného splnění (nikoliv uznání!) neuplynulo více než 5
let. Přitom není rozhodující, zda tyto předměty byly absolvovány na Fakultě strojní ČVUT v Praze nebo jiné fakultě ČVUT v Praze či jiné vysoké škole v ČR, případně v zahraničí.
(4) Předměty absolvované na Fakultě strojní ČVUT v Praze v určitém bakalářském studijním programu nebo v
rámci celoživotního vzdělávání je při podání nové přihlášky možno započítat pouze ty, které byly vykonány do
data zápisu k současnému studiu v některém z programů na Fakultě strojní ČVUT v Praze.
(5) Pokud jsou předkládány pro uznání předměty jiných fakult nebo vysokých škol, je nutno k žádosti doložit osnovu předmětu a doklad o absolvování předmětu, vyhotovené studijním oddělením příslušné fakulty nebo vysoké
školy. Započítat nelze předměty, které mají nesouměřitelný obsah nebo nižší rozsah hodin výuky.
(6) Z předmětů Fakulty strojní ČVUT v Praze se započítávají předměty, které jsou součástí doporučených studijních plánů jednotlivých ročníků studijních programů fakulty (tj. započítávají se předměty povinné a všechny typy
předmětů povinně volitelných, nezapočítávají se předměty volitelné).
(7) V akademickém roce 2011/2012 se uznávají všechny úspěšně absolvované předměty podle bodů (5) a (6), které
byly klasifikovány stupněm A až D resp. 1 a 2 podle staré klasifikační stupnice. V případě klasifikace E resp. 3
budou předměty uznány jen výjimečně, a to na základě individuálního posouzení rozhodnutím děkana nebo proděkana pro pedagogickou činnost.
V případě uznávání předmětů klasifikovaných podle staré klasifikační stupnice (1 – výborně, 2 – velmi dobře, 3 –
dobře) platí: 1 = A – výborně, 2 = C – dobře a 3 = E – dostatečně.
(8) Žádost podle bodu (1) se podává nejpozději do 7. října 2011 (tj. do konce třetího týdne výuky v zimním semestru) a
obsahuje všechny předměty o jejichž započítání (uznání) má student zájem. Přitom žádost obsahuje všechny předměty,
tedy jak ty, které by student zapisoval v zimním semestru, tak i ty, které by student zapisoval až v letním semestru.
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