V Plzni dne 10. 3. 2022
č.j.: 006058/2022

Vyhláška děkana č. 5D/2022
Uznávání předmětů z předchozího studia
ze dne 10. 3. 2021 s účinností od 10. 3. 2021
ve znění dodatku č. 1 ze dne 27. 5. 2022 s účinností od 1. 6. 2022.

Článek 1
Obecné zásady
(1) Obecná pravidla pro uznávání předmětů stanovuje Studijní a zkušební řád Západočeské
univerzity v Plzni v čl. 26 – 33.
(2) O uznání předmětů absolvovaných v dřívějším studiu musí student požádat elektronicky na
prostřednictvím mechanismu Studentských žádostí v informačním systému STAG.
(3) Uznány mohou být jen splněné povinné, povinně volitelné a doporučené výběrové předměty dané
studijním plánem studijního programu, ve kterém student žádá o uznání.

Článek 2
Uznávání předmětů splněných na Západočeské univerzitě v Plzni
(1) Uznány mohou být předměty na základě splnění identického předmětu v předchozím studiu
zakončeného zápočtem nebo absolvovaného se známkou výborně nebo velmi dobře.
(2) Při uznávání předmětu na základě splnění odlišného předmětu v předchozím studiu provádí
posouzení obsahu a rozsahu garant uznávaného předmětu a dává doporučení pro uznání.

Článek 3
Uznávání předmětů splněných na jiné vysoké škole v ČR nebo v zahraničí
(1) Předměty mohou být uznány na základě splnění předmětu v předchozím studiu obsahem a
rozsahem shodného či širšího.
(2) Uznány mohou být předměty zakončené zápočtem nebo hodnocením odpovídajícím hodnocení
výborně nebo velmi dobře.
(3) Posouzení obsahu a rozsahu uznávaného předmětu provádí garant uznávaného předmětu a dává
doporučení pro uznání.

Článek 4
Uznávání předmětů při změně studijního programu/oboru
(1) V případě, že je student přijat ke studiu na základě platné vyhlášky děkana o přijímání studentů
FAV, kteří se rozhodli studovat jiný než doposud studovaný studijní program/obor a žádá o uznání
předmětů z předchozího studia na Západočeské univerzitě v Plzni, pak mohou být uznány
předměty na základě splnění shodného předmětu v předchozím studiu zakončeného zápočtem
nebo absolvovaného se známkou výborně, velmi dobře nebo dobře.
Článek 5
Přechodné ustanovení
(1) Na studenty, kteří mají v akademickém roce 2021/22 zapsaný předmět kvalifikační práce
(bakalářská práce, diplomová práce), studium v akademickém roce 2021/22 ukončí a
v akademickém roce 2022/23 budou žádat o uznání předmětů z přechozího studia na FAV, se
nevztahuje odstavec 1 článku 2.
Článek 6
Závěrečné ustanovení
(1) Při uznání více předmětů se zkracuje nejdelší možná doba studia a počet zápisových propustek.
(2) Za každých celých 60 kreditů v součtu uznaných předmětů se maximální doba studia zkracuje o
1 rok a počet zápisových propustek se snižuje o 1.
(3) Hodnocení uznaného předmětu, případně kredity za uznaný předmět se započítávají do celkového
počtu kreditů získaných během celého studia, nikoliv za daný akademický rok.
(4) Tato vyhláška nemá vliv na přenos kreditů získaných v rámci uskutečňování části studia
v zahraničí.
Tato vyhláška nabývá účinnosti ve znění posledního dodatku dnem 1. 6. 2022.

doc. Ing. Miloš Železný, Ph.D.
děkan FAV

