Vyhláška
Uznávání předmětů
Uznávání zkoušek se na VUT řídí Studijním a zkušebním řádem VUT (čl. 19).
1. Studentovi bakalářského nebo navazujícího magisterského studijního programu, který
absolvoval studijní program nebo jeho část nebo studuje jiný studijní program na vysoké škole
v České republice nebo v zahraničí, lze na jeho žádost uznat absolvované části studia nebo
jednotlivé absolvované předměty. Při rozhodování se bere zřetel zejména na zaměření
absolvovaného studia nebo jeho části, na kreditové hodnocení jednotlivých absolvovaných
předmětů studijního programu, na prospěch při studiu a dobu, která uplynula od složení zkoušky
nebo získání zápočtu.
2. Uznání části studia lze podmínit vykonáním rozdílových zkoušek. Uznané části studia nebo
jednotlivým uznaným absolvovaným předmětům se přiřadí kreditové hodnocení odpovídající
danému studijnímu programu na FEKT VUT v Brně.
3. Studentům, kterým byla uznána část studia, se do doby studia započte počet roků odpovídající
celkovému kreditovému hodnocení uznané části studia. Přitom se vychází z tempa studia
předpokládající ukončení studijního programu za dobu rovnou standardní době.
4. Nebudou uznány






předměty hodnocené klasifikačním stupněm E,
předměty, od jejichž absolvování uplynulo více než 5 let,
bakalářská práce, diplomová práce,
předměty zařazené do studijního plánu magisterského programu, které již student
absolvoval v bakalářském studiu na FEKT VUT v Brně,
jednotlivé části státní závěrečné zkoušky.

5. Semestrální projekty budou uznány pouze ve výjimečných případech po schválení studijním
proděkanem a na základě doporučení předsedy rady studijního programu.

Podání žádosti
Žádost se podává elektronicky prostřednictvím IS VUT a mohou ji podávat pouze studenti přijatí ke
studiu. Podávání žádostí v IS VUT je možné vždy od 1. července nejpozději do 10. srpna před
začátkem daného akademického roku. Studenti, kteří budou přijati ve 2. kole přijímacího řízení do
bakalářských studijních programů, mohou žádost vyplnit a podat do 31. srpna.
Studenti všech bakalářských a navazujících magisterských programů
O uznání předmětů absolvovaných během předchozího studia kdekoliv na VUT se žádá pouze
elektronicky prostřednictvím IS VUT.
Příkladem je žádost o uznání Matematika 1 na základě předchozího úspěšného studia matematiky
na FEKT VUT v Brně nebo ekvivalentního předmětu matematiky na FSI VUT v Brně.
O uznání předmětů absolvovaných na jiné VŠ (např. ČVUT, MU), které jsou ekvivalentní
k předmětům vyučovaným na FEKT VUT v Brně, se žádá elektronicky prostřednictvím IS VUT. Navíc
musí student dodat na studijní oddělení písemnou přílohu, která je popsána níže.

Příkladem je žádost o uznání předmětu Matematika 1 na základě úspěšného studia ekvivalentního
předmětu matematiky na ČVUT.

1.

Název předmětu na FEKT
o jehož uznání student
žádá
Matematika 1

Zkratka
předmětu
na FEKT
BMA1

2.

Fyzika 1

BFY1

Název předmětu nebo předmětů
absolvovaných mimo FEKT
Matematika 1,
Matematika 1 – seminář,
Diskrétní matematika
Elektromagnetismus
Optika
Mechanika

Zkratka
předmětu
F1711
M1020
M1120
EM156
O1106
ME113

…
3.
…

Studenti programů realizovaných ve spolupráci s partnerskými univerzitami
(např. BTBIO-A, AUDIO-J)
O uznání předmětů absolvovaných na partnerské VŠ (např. MU, JAMU), které jsou součástí
studijního programu realizovaného na FEKT VUT v Brně ve spolupráci s partnerskou univerzitou
(BTBIO-A, AUDIO-J, AUDIO-P), se žádá prostřednictvím IS VUT a současně prostřednictvím IS
partnerské univerzity.
Příkladem je žádost o uznání předmětu Biochemie (ABCH) na LF MU na základě předchozího studia
předmětu ABCH na LF MU, student žádá elektronicky v IS VUT i IS MU.
O uznání předmětů absolvovaných na jiné VŠ, které mohou být uznány jako ekvivalenty
k předmětům, které jsou součástí studijního programu realizovaného na FEKT VUT v Brně ve
spolupráci s partnerskou univerzitou (BTBIO-A, BTBIO-F, AUDIO-J), student žádá prostřednictvím
IS VUT a současně prostřednictvím IS partnerské univerzity, k žádosti musí student dodat
písemnou přílohu na studijní oddělení FEKT VUT v Brně i studijní oddělení partnerské univerzity.
V případě, že student ještě nemá přístup do IS partnerské univerzity, žádá o uznání na studijním
oddělení partnerské univerzity písemně.
Příkladem je žádost o uznání předmětu Biochemie (ABCH) na LF MU na základě předchozího studia
předmětu Biochemie na FBMI ČVUT. Student žádá elektronicky v IS VUT i IS MU a navíc dodá na
studijní oddělení FEKT VUT v Brně i LF MU písemnou přílohu.
Příkladem je také žádost o uznání předmětu Biochemie (ABCH) na základě předchozího studia na
LF MU, kde student úspěšně absolvoval předmět Biochemie a hematologie.
Písemná příloha musí obsahovat:
 název (česky i anglicky), anotaci a osnovu každého předmětu absolvovaného na jiné vysoké
škole, nebo jiné fakultě,
 potvrzení o vykonaných zkouškách z uvedených předmětů, včetně hodnocení (vydává studijní
oddělení vysoké školy nebo fakulty, kde byly předměty absolvovány),
 tabulku (např. podle výše uvedeného vzoru), která definuje obsahovou návaznost mezi předměty
absolvovanými na jiné vysoké škole nebo fakultě a předměty ve studijním plánu příslušného
programu na FEKT.
V případě předmětů absolvovaných v zahraničí studijní proděkan určí, jaké doklady a dokumenty o
studiu musí být přeloženy do českého nebo anglického jazyka. Překlad zajistí student.
Přílohu žádosti doručí student v písemné podobě na studijní oddělení FEKT, Technická 10, Brno,
v termínu stanoveném pro podání žádosti.

Upozornění
Pro postup do dalšího roku bakalářského nebo navazujícího magisterského studia musí student
v daném akademickém roce získat minimálně 30 kreditů. V prvním semestru bakalářského studia
musí student získat minimální předepsaný počet kreditů. Kredity za uznané předměty se
nepovažují za získané ve sledovaném období studia, pouze se započítávají do celkového počtu
kreditů, které musí student získat pro úspěšné ukončení studijního programu tj. 180, respektive 120
kreditů.
Kredity za předměty vyučované na jiné univerzitě (např. MU nebo JAMU) se započítávají až po
úspěšném absolvování celého předmětu (určující je definice předmětu ve studijním plánu programu
na FEKT).
Při přestupu z prezenční na kombinovanou formu studia je možné uznat pouze předměty zařazené
do pevné struktury předmětů kombinovaného studia, které byly vybrány příslušnou oborovou radou
pro absolvování daného oboru. Ostatní absolvované předměty mohou být na žádost studenta
uvedeny do jeho Dodatku k diplomu.
Shrnutí
Student, který studoval na VUT v Brně a žádá pouze o uznání předmětů absolvovaných na VUT
v Brně, podává pouze elektronickou žádost bez příloh.
Student, který žádá o uznání předmětů absolvovaných na jiné vysoké škole, podává elektronickou
žádost a na studijní oddělení FEKT dodává písemnou přílohu.
Student, který žádá o uznání předmětů garantovaných jinou vysokou školou (LF MU, JAMU), podává
na FEKT VUT v Brně elektronickou žádost, podává elektronickou nebo písemnou žádost na studijní
oddělení jiné vysoké školy a kopii této písemné žádosti, včetně výše uvedené písemné přílohy,
podává na studijní oddělení FEKT
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