V Brně dne 20. 8. 2012
č.j. 19510/2012-491

Vyhláška děkana č. 5/2012
o upřesnění podmínek uznávání předmětů
§1
Úvodní ustanovení
1) Tato vyhláška upravuje základní pravidla pro uznávání předmětů v souladu se
zněním článku 13 Studijního a zkušebního řádu Mendelovy univerzity v Brně.
2) Na základě znění Studijního a zkušebního řádu Mendelovy univerzity v Brně
rozhoduje o uznání předmětů děkan. Děkan může požádat garanta
příslušného předmětu o stanovisko k obsahové srovnatelnosti posuzovaných
předmětů.
§2
Podmínky uznání předmětu
1) Na základě řádně podané žádosti, kterou student podává prostřednictvím
studijního oddělení LDF lze uznat předmět při současném splnění
následujících podmínek:
a) předmět byl absolvovaný v předchozím, již ukončeném studiu na
MENDELU nebo v předchozím či současném studiu na jiné vysoké škole,
b) jedná se o povinný nebo povinně volitelný předmět, související s profilem
absolventa studijního programu, pro který je uznáván,
c) od ukončení předmětu uplynulo maximálně 5 let,
d) předmět byl absolvovaný ve stejném, nebo vyšším stupni vysokoškolského
studia,
e) předmět byl ukončen zkouškou, jejíž výsledek odpovídá hodnocení
klasifikačním stupněm velmi dobře nebo lepšímu hodnocení (A, B, C),
f) součet kreditů za všechny uznané předměty nepřesáhne 60% kreditů,
které musí student v daném stupni studia studijního programu získat.
2) Za předmět ukončený zápočtem lze uznat předmět ukončený zápočtem.
3) Nelze uznat následující předměty:
a) Provozní praxe, Odborná praxe, Volitelná praxe
b) Bakalářská práce, Diplomová práce

§3
Žádost o uznání předmětu
1) Žádost o uznání předmětů se podává na formuláři v písemné formě na
studijní oddělení děkanátu LDF nebo elektronicky prostřednictvím aplikace
UIS.
2) V žádosti je nutno specifikovat předmět, o jehož uznání je žádáno a
současně uvést název absolvovaného předmětu, o jehož uznání je
žádáno. Žádost o uznání předmětu je nutno doložit originálem, příp.
ověřenou kopií potvrzení o úspěšném absolvování předmětu včetně
klasifikace výsledku a datu ukončení předmětu a originálem, příp.
ověřenou kopií potvrzeného sylabu předmětu, popisujícího jeho obsahovou
náplň a další povinnosti nutné pro ukončení předmětu. Tato povinnost se
nevztahuje na údaje, dostupné v UIS.
3) Žádost o uznání předmětů absolvovaných v předchozím studiu je student
povinen podat při nástupu do prvního semestru jeho studia a to v termínu
do ukončení období změn po zápisech, u předmětů absolvovaných
v souběžném studiu nejpozději do ukončení zápisů do semestru
bezprostředně následujícím po úspěšném absolvování předmětu.

§4
Závěrečná ustanovení
1) Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1.9.2012
2) Uznávání předmětů, absolvovaných během studijního pobytu na
zahraniční vysoké škole v rámci LLP Erasmus se řídí zvláštním předpisem.
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