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SMĚRNICE Č. 1/2017
MEZIFAKULTNÍ VÝUKA SVOBODNÝCH PŘEDMĚTŮ NA VUT
Článek 1
Předmět úpravy
1.

Motivace, cíle
•
•

2.

Základní pojmy:
•
•
•
•

3.

Umožnit studentům bakalářských a magisterských studijních programů jedné součásti
studovat předměty jiné součásti VUT, a to formou volitelných předmětů.
Naplnit schválený Strategický záměr VUT.

Mezifakultní výukou pro účely této směrnice se rozumí výuka uskutečňovaná v rámci nebo nad
rámec studijního programu akreditovaného na fakultě nebo vysokoškolském ústavu (dále jen
fakulta) pro studenty jiné fakulty na základě jejich volby.
Svobodné předměty – předměty zařazené fakultou do nabídky svobodných předmětů.
Kmenová fakulta – fakulta, na které je student zapsán do studijního programu.
Poskytující fakulta – fakulta nabízející svobodné předměty.

Studijní plán na kmenové fakultě:
tato směrnice neovlivňuje povinnosti studenta vyplývající z jeho studijního plánu na kmenové
fakultě.

4.

Svobodné předměty:
•
•
•

5.

Tyto předměty mají pro studenty charakter volitelných předmětů.
Mohou být součástí studijního plánu studenta nebo nad jeho rámec.
Podmínky studia svobodného předmětu určuje poskytující fakulta.

Vypisování svobodných předmětů se provádí prostřednictvím informačního systému VUT.
•
•

Poskytující fakulta nastaví u každého vypsaného svobodného předmětu volnou kapacitu pro
studenty jiných fakult a rozvrh výuky.
Fakulty, které nepoužívají centrální informační systém VUT, zajistí ve spolupráci s CVIS, aby
centrální databáze VUT obsahovala v předepsaných termínech všechny relevantní informace.
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6.

Registrace svobodných předmětů:
Součástí IS VUT STUDIS je modul „Registrace svobodných předmětů“. Tento modul studentům
umožňuje v předepsaných termínech provádět registraci svobodných předmětů do rozsahu
uvedeného v bodě 7. Studenti jsou povinni tyto termíny respektovat.

7.

Pravomoci kmenové fakulty:
•
•
•
•

Vypsat nabídku svobodných předmětů pro studenty ostatních fakult a nastavit u každého takto
vypsaného předmětu volnou kapacitu pro studenty ostatních fakult.
Stanovit pro své studenty maximální počet kreditů pro svobodné předměty.
Rozhodnout, zda tyto kredity budou započítány do celkového počtu kreditů, nutných pro
absolvování daného programu.
S ohledem na profil absolventa, kmenová fakulta může v IS VUT některé z nabízených
svobodných předmětů vyřadit z nabídky pro své studenty.

Článek 2
Závěrečná ustanovení
1.

Tato vnitřní norma nabývá účinnosti v den uvedený v jejím záhlaví.

Prof. RNDr. Ing. Petr Štěpánek, CSc.
rektor
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