
 

 
PŘÍKAZ  DĚKANA Č.  7/2015 

 
 

Pravidla pro uznávání zápo čtů a zkoušek z jiných studijních 
program ů  

 
1) Tento Příkaz děkana stanovuje pravidla pro uznávání zápočtů a zkoušek 

absolvovaných v jiných studijních programech. Obsahem navazuje na čl. 4 odst. 
3 a 4 Studijního a zkušebního řádu Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem 
pro studium v bakalářských a magisterských studijních programech (dále jen 
SZŘU) v platném znění.  

 

2) Dle čl. 4 odst. 3 SZŘU může student doplnit svůj studijní plán o předměty jiných 
studijních programů uskutečňovaných na UJEP, na téže fakultě nebo i jiných 
fakultách UJEP, popřípadě jiných vysokých školách nebo fakultách v České 
republice i v zahraničí. Absolvováním těchto předmětů, případně absolvováním 
předmětů akreditovaných vzdělávacích programů na vyšší odborné škole 
v České republice nebo v zahraničí nebo předmětů celoživotního vzdělávání 
v rámci akreditovaných studijních programů je možno nahradit absolvování 
předmětů předepsaných studijním programem FŽP.  

 

3) O nahrazení předmětu předepsaného studijním plánem podle odstavce 
1 a získání odpovídajícího počtu kreditů musí požádat student děkana fakulty. 
Písemná žádost se podává na předepsaném tiskopisu prostřednictvím studijního 
oddělení.  

 

4) Student v žádosti uvede zkratku a název předmětu, o jehož uznání žádá podle 
studijního plánu FŽP a odpovídající název předmětu, který již absolvoval včetně 
jeho ohodnocení.  

 

5) Žádost musí být doložena dokladem o absolvování předmětu (ověřená kopie 
dodatku k diplomu nebo výpis o absolvování předmětu včetně ohodnocení 
a termínu absolvování potvrzený studijním oddělením příslušné vysoké školy) 
a sylaby předmětů potvrzených příslušnou vysokou školou. Žádost nemusejí 
dokládat studenti, kteří předmět absolvovali na FŽP.  

 

6) Žádost podle odst. 2 musí student podat nejpozději do 30 kalendářních dnů ode 
dne zápisu do studijního programu na studijní oddělení fakulty. Po této lhůtě již 
nelze v akademickém roce žádost podat.  

 

7) Všechny předměty, o jejichž uznání v příslušném akademickém roce student 
žádá, musí mít též zapsány ve výkazu o studiu a ve studijní agendě STAG. 
Pokud studentovi nebude zápočet/zkouška uznána, je povinen tento předmět 
absolvovat v příslušném semestru tak, jak si jej zapsal.  

 

8) K žádosti se vyjadřují vyučující jednotlivých předmětů nebo vedoucí katedry, 
do jejichž působnosti předměty spadají. Katedra posuzuje pouze příbuznost 
předložených sylabů se sylaby předmětů vyučovaných na FŽP. Žádost musí být 
katedrou vyřízena a vrácena na studijní oddělení do 7 dnů ode dne převzetí.  

 

9) O uznání předmětů rozhoduje děkan nebo jím pověřený proděkan pro studium.  
 
 



 

10)  Uznávají se zkoušky absolvované s prospěchem „výborně“ a „velmi dobře“ nebo 
ekvivalentním hodnocením na zahraničních VŠ. Doba uplynulá od absolvování 
zápočtu anebo zkoušky z příslušného předmětu nesmí v době jeho zápisu 
přesáhnout 3 roky.  

 

11)  Uznání absolvovaného předmětu (tj. zápočtu, zkoušky či zápočtu/zkoušky) 
je ve studijní historii studenta (tedy včetně předchozích studií) možné pouze 
jednou.  

  
 
 
 
 
Tento Příkaz děkana nabývá platnosti a účinnosti od 3. 7. 2015. 

Tento Příkaz děkana ruší a nahrazuje Příkaz děkana č. 9/2009 Pravidla pro uznávání 
zkoušek a zápočtů z jiných studijních programů ze dne 16. 10. 2009.  

 
V Ústí nad Labem dne 2. 7. 2015. 

  
 
 
    
      Ing. Martin Neruda, Ph.D., děkan fakulty 
 
 
   


