Rozhodnutí děkana č. 1D/2013
Studium v bakalářských a navazujících studijních programech na Fakultě
aplikovaných věd (FAV)
Ustanovení obecná.
1. Studium v bakalářských, magisterských a navazujících studijních programech a
oborech (dále jen studium) na FAV zajišťuje garantující katedra1.
2. Organizace a průběh studia se řídí
a. Platným a účinným vysokoškolským zákonem2
b. Platným a účinným Studijním a zkušebním řádem ZČU (dále jen SZŘ)3
c. Tímto rozhodnutím.
d. Studijními programy (plány) oborů.
e. Dalšími vnitřními předpisy a vnitřními normami ZČU a FAV, které se přímo
nebo zprostředkovaně dotýkají studia.
f. Ve věcech neupravených ad a.-e. rozhoduje děkan Fakulty aplikovaných věd
na podnět studenta, vyučujícího, garanta předmětu, programu a oboru nebo
vedoucího katedry (ve zdůvodněných případech i bez podnětu).
Ustanovení specifická.
1. Podmínky studia, k získání zápočtu, k průběhu a hodnocení zkoušky vyhlašuje
vyučující, po schválení garantem předmětu nebo vyučující katedrou4 při zahájení
výuky.
2. Uznávání
a. Uznávání předmětů se řídí SZŘ, hlava V.
b. Předmět lze uznat, neuplynulo-li od jeho splnění více než pět let, ve zcela
výjimečných a odůvodněných případech lze uznat předmět absolvovaný před
více než pěti lety.
c. Student, který chce uznat jeden nebo více předmětů, je povinen vyplnit žádost
o uznání předmětů a podat ji na studijním oddělení FAV v termínu
stanoveném SZŘ, pokud takový není v termínu určeném děkanem.
d. V bakalářském a v navazujícím studiu jsou uznávány předměty (včetně kreditů
a hodnocení):
I. jiných fakult (současně s označením ekvivalentu ve studijním plánu
oboru) po kladném vyjádření vyučující katedry FAV, včetně případných
uznání podle § 60 odst. 1 a 2 zákona o vysokých školách2 úspěšným
absolventům kurzů celoživotního vzdělávání na ZČU, kteří se stali
studenty ZČU ve smyslu § 48 až 50 zákona o vysokých školách2.
II. FAV, které jsou součástí studijního plánu oboru.

1

Garantující katedrou je pro účely tohoto rozhodnutí ta, na které se konají státní závěrečné zkoušky. V případě,
kdy nelze rozhodnout podle předchozí věty, stanoví ji děkan.
2
Ke dni vydání tohoto rozhodnutí, zákon č. 111/1998 Sb., zákon o vysokých školách.
3
Ke dni účinnosti tohoto rozhodnutí ÚPLNÉ ZNĚNÍ STUDIJNÍHO A ZKUŠEBNÍHO ŘÁDU Západočeské univerzity v
Plzni ze dne 10. dubna 2012.
4
Vyučující katedrou je pro účely tohoto rozhodnutí ta, na které je dotčený předmět vyučován. V případě, kdy
nelze rozhodnout podle předchozí věty, stanoví ji děkan.

e. Předměty splněné v bakalářském studiu jsou uznávány v navazujícím studiu,
včetně kreditů, pouze v rozsahu překročení celkového počtu kreditů za
bakalářské studium nad 180/240 kreditů.
f. Předměty hodnocené známkou dobře jsou uznávány jen ve zcela výjimečných
a zdůvodněných případech (např. jazyková výuka při prokázané dyslektické
poruše, atd.).
g. Kvalifikační práce (bakalářské, diplomové, …) jsou uznávány jen zcela
výjimečně, ve specifických případech a po kladném vyjádření garantující
katedry.
h. Pokud je uznáno více předmětů, pak
I. za každých 30 uznaných kreditů se zkracuje nejdelší možná doba
studia o 6 měsíců (0,5 roku)
II. za každých 60 uznaných kreditů se snižuje počet zápisových propustek
o jednu
i. Hodnocení uznaného předmětu, případně kredity za uznaný předmět se
studentovi započítávají do celkového počtu kreditů získaných během studia a
do celkového váženého studijního průměru, ne však za daný akademický rok.
j. Na uznání předmětu není právo, vyjma případů výslovně uvedených ve SZŘ
nebo v normě vyšší síly.
k. Poplatky za uznávání předmětů se řídí směrnicí kvestora.
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