UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE
Přírodovědecká fakulta
Albertov 6
128 43 Praha 2

OPATŘENÍ DĚKANA č. 18/2014
k uznávání již jednou splněných předmětů

Čl. 1
Předmět úpravy
V souladu se Studijním a zkušebním řádem Univerzity Karlovy v Praze (VII. úplné znění, článek 6, odst.
19) a Pravidly pro organizaci studia Přírodovědecké fakulty (IV. úplné znění, čl. 10a), může děkan na
základě písemné žádosti studenta uznat splnění kontroly studia předmětu v případě, že student
během posledních šesti let splnil studijní povinnost na univerzitě nebo na jiné vysoké škole v ČR či v
zahraničí. Na uznání splnění kontroly studia předmětu není právní nárok. Předmět, který byl již
jednou uznán, nebo u kterého byl v rámci aktuálního studia učiněn pokus o plnění, nemůže být dle
tohoto opatření uznán opakovaně.

Čl. 2
Uznávání splnění předmětů absolvovaných v rámci souběžného studia nebo dřívějšího studia.
Na základě kladného posouzení žádosti garantem předmětu děkan zpravidla uzná předměty jako
splněné pro požadovaný obor studia bez přiznání kreditů a bez klasifikace.

Čl. 3
Uznání předmětů s přiznáním kreditů a klasifikace
V případě, že student vyhověl podmínkám kontroly pro postup do dalšího úseku studia,
bezprostředně toto studium ukončil zanecháním studia ve smyslu čl. 12, odst. 1, písm. a) Studijního
a zkušebního řádu Univerzity Karlovy v Praze, do dalšího úseku studia se již nezapsal a nyní je zapsán
do jiného oboru studia, děkan na základě kladného posouzení garantem studijního programu
zpravidla uzná předměty jako splněné pro jiný obor studia s přiznáním kreditů a klasifikací.

Čl. 4
Uznání předmětů absolvovaných v bakalářském studiu do navazujícího magisterského studia
Na základě písemné žádosti studenta navazujícího magisterského studia děkan zpravidla uzná
klasifikaci a kredity za absolvované předměty v bakalářském studiu za předpokladu, že jsou splněny
následující podmínky:
a) předmět není povinný v bakalářském studijním oboru a je povinný ve studovaném oboru
navazujícího magisterského studia,
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b) předmět byl absolvován v posledním úseku studia před úspěšným ukončením bakalářského studia,
c) kredity za předmět získané v bakalářském studiu jsou nad počet kreditů nutných k úspěšnému
absolvování bakalářského studia (tzn. nad 180 kreditů).

Čl. 5
Postup uznání předmětu
Písemná žádost o uznávání již jednou splněných předmětů se podává studijnímu oddělení na
předepsaných formulářích. Přílohou žádosti musí být vytištěný Přehled výsledků zkoušek (dostupný
v aplikaci SIS, Výsledky zkoušek - prohlížení) se zvýrazněním splněného předmětu, který student žádá
uznat. Předměty, které student žádá uznat, musí nejdříve sám znovu zapsat do SIS (v termínech podle
Harmonogramu akademického roku). V případě kladného posouzení žádosti děkanem bude
odpovídající záznam proveden v SIS. V případě neuznání splnění předmětu bude vyhotoveno písemné
rozhodnutí podle § 68, odst. (3), písmena d), zákona č. 111/1998 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Závěrečná ustanovení
1. Tímto předpisem ruším Opatření děkana č. 7/2011.
2. Tento předpis je platný ode dne vydání a je účinný od 1.1.2015.
3. Osobou odpovědnou za realizaci tohoto opatření a kontrolu jeho dodržování stanovím vedoucí
studijního oddělení.

V Praze dne 29.12.2014

prof. RNDr. Bohuslav Gaš, CSc.
děkan fakulty
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