FAKULTA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE A MEZINÁRODNÍCH STUDIÍ
MENDELOVY UNIVERZITY V BRNĚ

Brno 20. května 2013
č.j.: 9197/2013-391

Vyhláška děkana č. 1/2013
o uznávání předmětů a výsledků studia na vysoké škole v zahraničí
1. Vyhláška rozšiřuje stávající základní pravidla pro uznávání předmětů a kreditů
za pracovní stáž, odbornou praxi nebo studijní pobyt v zahraničí, a to
v souladu se Studijním a zkušebním řádem pro studium v bakalářských,
magisterských a doktorských studijních programech Mendelovy univerzity
v Brně, část druhá, čl. 13 - Uznávání absolvovaných částí studia.
Článek 1
Studijní pobyt na vysoké škole v zahraničí
1. Studium

na

partnerské

vysoké

škole

v

zahraničí,

financované

nebo

spolufinancované některým z programů, resp. projektů MENDELU na podporu
studia v zahraničí, je v bakalářském studijním programu a navazujícím
magisterském studijním programu podmíněno:
-

studijním prospěchem, tj. je vyhrazeno studentům s výbornými a velmi
dobrými studijními výsledky,

-

vykonáním nebo uznáním jazykové zkoušky,

-

naplněním kritérií, která jsou stanovena pro výběrové řízení ke studijnímu
pobytu na vysoké škole v zahraničí podle příslušného programu
zahraničního studia.

2. Délka studijního pobytu je obvykle tři až dvanáct měsíců nebo v rozsahu
stanoveném příslušným programem zahraničního studia. Předměty, které
student v době studijního pobytu na vysoké škole v zahraničí absolvuje, se

v souladu s doloženou dokumentací dodatečně zapíší do jeho elektronického
výkazu studia vedeného na FRRMS.
3. Studenti jsou povinni dodržovat podmínky podle příslušného programu
domácího i zahraničního studia:
-

úspěšně získat předepsaný počet ECTS kreditů pro postup do dalšího
semestru na FRRMS,

-

splnit

podmínky

pobytu

v

souladu

s platným

harmonogramem

akademického roku FRRMS a v souladu s Dohodou o studiu (Learning
Agreement),
-

během studijního pobytu na vysoké škole v zahraničí (Study Period)
vystudovat předepsané předměty a získat 20 – 30 ECTS kreditů.

4. Před výjezdem na zahraniční vysokou školu je student povinen:
-

vybrat si z nabídky vysoké školy v zahraničí odborné předměty související s
profilem absolventa příslušného studijního oboru FRRMS MENDELU.
Vybrané předměty nesmějí být obsahově stejné ani obdobné s předměty,
které studující již absolvoval,

-

odevzdat na studijní oddělení vyplněnou Přihlášku ke studijnímu pobytu
podle příslušného studijního programu zahraničního studia, Dohodu o
studiu, v níž uvede vybrané předměty (kurzy) zahraničního studia
související
kreditového

s profilem

absolventa

studijního

oboru,

ECTS ohodnocení, případně dalších

včetně

jejich

náležitostí podle

požadavků vybrané vysoké školy v zahraničí, sylaby vybraných předmětů,
a to nejpozději 14 dnů před odjezdem na studijní pobyt.
5. Proděkan pro pedagogiku na základě schválené Dohody o studiu určí, v souladu
se Studijním a zkušebním řádem Mendelovy univerzity v Brně, které studijní
předměty musí student absolvovat na FRRMS MENDELU po návratu ze
zahraničí v případě, že během studijního pobytu v zahraniční úspěšně
absolvuje všechny předměty uvedené v Dohodě o studiu. Student tento
seznam studijních předmětů obdrží nejpozději tři dny před nástupem na
studijní pobyt na vysokou školu v zahraničí.
6. Změna v Dohodě o studiu je přípustná tehdy, jestliže se zapsaný předmět
v daném semestru na vysoké škole v zahraničí nevyučuje. V takovém případě
proděkan pro zahraniční záležitosti na základě písemného oznámení studenta
ověří tuto skutečnost u koordinátora programu na vysoké škole v zahraničí.

Změnu předmětu lze provést nejpozději do 30 dnů po příjezdu na vysokou
školu v zahraničí vyplněním změny do Změnového listu (Changes to Original
Proposed Study), který je součástí originálu Dohody o studiu, a zasláním
Změnového listu na studijní oddělení FRRMS. Děkan FRRMS nemá povinnost
uznat jiné vystudované předměty, než které jsou zapsány v Dohodě o studiu a
uznány ve Změnovém listu.
7. Uznání studia po ukončení studijního pobytu na smluvní vysoké škole v
zahraničí:
-

po návratu ze zahraničního pobytu vyplní student Žádost o uznání
předmětů a Protokol o uznání předmětů. Předloží potvrzení o absolvování
zapsaný c h předmětů (kurzů) zahraničního studia zkouškou, včetně ECTS
kreditového ohodnocení. Student doloží k Žádosti o uznání předmětů,
podané na studijní oddělení FRRMS, originál dokumentu Transcript of
Records, Study Approval a případně Changes to Original Proposed Study.
Dokumenty studující dodá do 14 dnů po návratu ze zahraničí na studijní
oddělení. Proděkan pro zahraniční záležitosti provede kontrolu
dodržování ustanovení, doručených dokumentů a doplní údaje potřebné k
uznání studijních předmětů, klasifikace a ECTS kreditů u absolvovaných
předmětů na základě údajů, které poskytla vysoká škola v zahraničí v
Transcript of Records.

-

pokud student nezíská počet ECTS kreditů předepsaný v Dohodě o studiu,
proděkan pro pedagogiku rozhodne o studiu předmětu, který nebude
stejný ani obsahově obdobný s absolvovaným předmětem na vysoké škole
v zahraničí. Předepsaný předmět bude zařazen do studijního plánu a
student jej absolvuje na FRRMS.
Článek 2
Pracovní stáž nebo odborná praxe v zahraničí

1. Pracovní stáž nebo odborná praxe v zahraničí je v bakalářském studijním
programu a navazujícím magisterském studijním programu podmíněna:
-

studijním prospěchem, tj. je vyhrazena studujícím s výbornými a velmi
dobrými studijními výsledky,

-

vykonáním nebo uznáním jazykové zkoušky,

-

dodržením kritérií, která jsou stanovena pro výběrové řízení podle
příslušného programu pracovní stáže nebo odborné praxe v zahraničí.

2. Studenti jsou povinni dodržovat podmínky podle příslušného programu pro
pracovní stáž nebo odbornou praxi v zahraničí:
-

úspěšně získat předepsaný počet ECTS kreditů pro postup do dalšího
semestru na FRRMS MENDELU, případně ukončit ročník na FRRMS v době
výjezdu,

-

podat přihlášku na studijní oddělení FRRMS MENDELU,

-

splnit

podmínky

akademického

pobytu

roku

v

FRRMS

souladu

s

MENDELU

platným
a

v

harmonogramem

souladu

s

Plánem

praktické/pracovní stáže nebo podmínkami odborné praxe.
3. Pracovní stáž v zahraničí trvá tři až dvanáct měsíců a student si ji zajišťuje
samostatně. FRRMS může zajistit odbornou praxi v zahraničí. Odborná praxe v
zahraničí probíhá v minimálním rozsahu jednoho měsíce podle příslušného
programu odborné praxe. Přihlášky na praktickou/pracovní stáž v zahraničí se
podávají do konce února pro následující akademický rok a na odbornou praxi
v zahraničí podle termínů příslušného programu nebo projektu.
4. Pro účely výběrového řízení studenti zpracují dokumenty – přihlášku, motivační
dopis, smlouvu o pracovní stáži a její plán (Training Agreement and Quality
Commitment) nebo v případě odborné praxe další dokumenty podle podmínek
příslušného programu.
5. Před odjezdem je student povinen předložit na studijním oddělení Smlouvu o
pracovní stáži, která musí obsahovat skutečná data pobytu, resp. v případě
odborné praxe stanovené požadované dokumenty, a nechat si studijním
oddělením zaznamenat pracovní stáž nebo odbornou praxi v zahraničí do
studijního plánu.
6. Proděkan pro studijní záležitosti v závislosti na charakteru pracovní stáže nebo
odborné praxe v zahraničí rozhodne o počtu ECTS kreditů za její úspěšné
absolvování.
7. Do 14 dnů po návratu student odevzdá na studijní oddělení originál Potvrzení o
pracovní stáži (Confirmation Letter) vydanou zaměstnavatelem se skutečnými
daty

pobytu

nebo

v případě

odborné

praxe

dokumenty

v souladu

s příslušným programem odborné praxe. Proděkan pro zahraniční záležitosti
provede kontrolu dodržování ustanovení, doručených dokumentů a doplní
údaje potřebné k uznání pracovní stáže nebo odborné praxe na základě údajů,

které poskytla přijímací organizace v zahraničí a uzná příslušný počet ECTS
kreditů.
Článek 3
Závěrečná ustanovení
1. Děkan Fakulty regionálního rozvoje a mezinárodních studií Mendelovy
univerzity v Brně v souladu se Studijním a zkušebním řádem pro studium
v bakalářských,

magisterských

a

doktorských

studijních

programech

Mendelovy univerzity v Brně rozhoduje:
•

o výjimce z uznávání předmětů a výsledků studia na vysoké škole v
zahraničí, praktické/pracovní stáže nebo odborné praxe v zahraničí.

•

o změně ECTS kreditového ohodnocení za absolvovaný předmět na
vysoké škole v zahraničí.

2. Tato vyhláška nabývá platnosti dnem zveřejnění.

prof. Dr. Ing. Libor Grega
děkan FRRMS MENDELU

