Erasmus – mobility studentů navazujícího magisterského studia biologie
verze ke dni 6.5. 2009
Jak postupovat, pokud chcete v rámci mobility v programu Erasmus studovat na zahraniční univerzitě
a chcete, aby vám předměty byly uznány pro účely zdejšího studijního plánu.
Před výjezdem
Navažte kontakt se zahraniční univerzitou a vyberte si předměty vašeho zájmu. Pokud budete chtít
předmět uznat, potřebujete znát:
- hodinový rozsah předmětu
- název a syllabus předmětu
- počet kreditů, které vám za předmět udělí zahraniční univerzita
V aplikaci Erasmu na webu UK vyplňte „Protokol o studijním plánu v zahraničí“ následovně:
- kód zahraničního předmětu – není povinné
- kód domácí – rozumí se dle SIS na UK – je užitečné pro PV a P předměty
- název zahraničního předmětu
- název domácího předmětu – tedy předmětu vyučovaného na UK, který je dle vašeho názoru
nejblíže zahraničnímu předmětu
- typ předmětu
- počet zahraničních kreditů nejedná se o počet kreditů domácího předmětu !!!
- počet ECTS kreditů (=těch, které se objeví na transkriptu při ukončení vašeho pobytu)
nejedná se o počet kreditů domácího předmětu !!!
Typy předmětů:
V
všechny uvedené kredity se uznají do kvóra volitelných kreditů
PV
povinný odběr PV kreditů se sníží o hodnotu rovnou kreditům PV předmětu z PřFUK; zbylý
počet kreditů se započte do kvóra V kreditů
P
uvedený P předmět PřFUK je považován za absolvovaný včetně kreditů; zbylý počet kreditů
se započte do kvóra V kreditů
V případě změn při pobytu v zahraničí
V případě změny vyplňujete obdobným způsobem jako výše „Protokol o změně...“
Potřebujete předložit jak původní schválený protokol, tak navrhované změny, u předmětů které
navrhujete doplnit, potřebujete opět všechny výše uvedené informace.
Podpis na obou protokolech uděluje garant programu (pro navazující magisterské studium biologie je
to Petr Folk, pro bakalářské studium biologie Petr Horák, pro bakalářské studium MOBIBO Jitka
Forstová).
Časté problémy
DP nelze používat per partes jako nahrazovaný povinný předmět. Školitel vaší DP má odpovědnost za
celý projekt, pokud bude souhlasit s tím, abyste na DP pracovali dílem v zahraničí, je odpovědný za
to, že práce bude využitelná pro účely DP. Proto vám také bude zápočet za tuto aktivitu udělovat
školitel v Praze. V každém případě, pokud neodjíždíte jenom na krátký pobyt, budete chtít nejprve
souhlas svého školitele.
Kredity, které získáte na zahraničních univerzitách, jsou často v nepoměru k hladině kreditního
hodnocení u nás. Proto musíte počítat s tím, že vám garant uzná pouze takové předměty a v takovím
rozsahu, aby byly zároveň naplněny věcné požadavky vašeho studijního plánu. To samozřejmě
neznamená, že nemůžete v rámci pobytu absolvovat daleko větší počet předmětů.
Pro uznání P a PV předmětů musíte dobře volit – konzultujte prosím s garantem vašeho oboru, pokud
chcete některý z PV nebo P předmětů nahradit za předmět zahraniční. Často se vyplatí krátká
korespondence se zahraničním přednášejícím dříve, než si naplánujete pobyt na základě neúplných
informací.

Pro posouzení návrhu je třeba abyste garantovi programu doručili:
-návrh protokolu o stud. plánu nebo uznaný protokol o studijním plánu a návrh
protokolu o změně
-hodinové rozsahy a syllaby všech navrhovaných předmětů
-souhlas vedoucího DP (stačí kopie stručného mailového vyjádření)
Dokumenty můžete doručit :
a) elektronicky na adresu folk@natur.cuni.cz
b) v písemné podobě na sekretariát katedry buněčné biologie (Viničná 7 1. patro
na konci levého křídla budovy)
Odpověď obdržíte mailem; v případě schválení si budete moci podepsaný protokol
vyzvednout na sekretariátě katedry buněčné biologie nebo na sekretariátě té katedry,
kterou uvedete.
zpracoval P. Folk

