
 

V y h l á š k a   č.  4/13/14 
 

 

Uznávání zkoušek a zápočtů na Fakultě managementu VŠE v J.Hradci pro 

studenty ve studijním plánu E (ECTS) 

 
 

1. Přestup studenta na FM v J.Hradci  z jiné fakulty VŠE v Praze: 

 studentovi jsou převedeny absolvované předměty ze studijního plánu E (ECTS) které 

jsou obsahově shodné s předměty vyučovanými na FM (některé předměty bývalého 

celoškolského základu). O shodě rozhoduje garant předmětu na FM. 

 předměty, které byly zařazeny do fakultních a oborových skupin lze převést do bloku 

volně volitelných předmětů, avšak pouze do výše počtu kreditů stanovených v této 

skupině. O převedení rozhoduje proděkan pro studium. 

 

2. Současné studium na FM v J.Hradci a na z jiné fakultě VŠE v Praze: 

 studentovi jsou převedeny absolvované předměty ze studijního plánu E (ECTS) které 

jsou obsahově shodné s předměty vyučovanými na FM (některé předměty bývalého 

celoškolského základu). O shodě rozhoduje garant předmětu na FM. 

 

3. Student již dříve studoval na některé fakultě VŠE v Praze:  

 lze uznat absolvované předměty uvedené v bodě 1,  nejsou-li ke dni zápisu do studia  

starší než 3 roky a jsou hodnoceny známkou „výborně“ nebo „velmi dobře“. resp. 

v případě zápočtu „započteno“  

 nelze uznat předměty již jednou  uznané a předměty zakončené známkou „dobře“ 

 

4. Student již dříve studoval na FM v J.Hradci a je znovu přijat ke studiu: 

 lze uznat všechny absolvované předměty ze studijního plánu E (ECTS), pokud nejsou 

ke dni zápisu starší než 3 roky a jsou zakončeny známkou „výborně“ nebo „velmi 

dobře“, resp. v případě zápočtu „započteno“. 

 nelze uznat předměty již jednou uznané a předměty zakončené známkou „dobře“ 

 

5. Student absolvoval předměty na jiné VŠ (včetně zahraničních – mimo bod 7) 

 absolvované předměty lze uznat pouze ve výjimečných případech a to po předložení 

osnov absolvovaných předmětů a se souhlasem pedagoga garantujícího odpovídající 

předmět na FM, resp. proděkana pro studium v případě předmětu, který nemá 

odpovídající obdobu na FM 

 



 

 

6. Student absolvoval předměty v rámci „celoživotního vzdělávání“ na FM 

 absolvované předměty jsou převedeny na základě předložené žádosti studenta a 

přehledu absolvovaných předmětů. 

 student může  žádat o převedení předmětů postupně  po semestrech, avšak 

absolvování daného předmětu nesmí být starší 3 let 

 

 

7. Student absolvoval předměty na VŠ v zahraničí na kterou byl vyslán VŠE na základě 

smluvních vztahů (bez přerušení studia) 

 student má právo na uznání všech předmětů uvedených a schválených v „Learning 

agreementu“ 

 uznání předmětů za povinné předměty studijního plánu FM se řeší individuálně 

s jednotlivými pedagogy 

 

 

UPOZORNĚNÍ 

 Uznávání předmětů se obecně řídí čl. 15 „Studijního a zkušebního řádu Vysoké školy 

ekonomické v Praze pro studium v bakalářských a magisterských studijních 

programech (ECTS)“ 

 O uznání resp. převedení předmětů je nutné písemně požádat do 14 dnů od začátku 

semestru. 

 Kredity za uznané resp. převedené předměty nejsou zahrnuty do kontrolních kreditů. 

 S výjimkou uznání podle bodu 7 je za uznané předměty studentům 

automaticky,v souladu se studijním a zkušebním řádem, odebírána úměrná část (jedna 

pětina) rezervních kreditních poukázek. 

 Za převedené předměty student nehradí administrativní poplatek a neztrácí poměrnou 

část rezervních kreditních poukázek 

 

Tímto ruším vyhlášku č. 1/08/09 ze dne 11. listopadu 2008 

 

 
 

 

V Jindřichově Hradci 23. května 2014 prof. Radim Jiroušek, DrSc. v.r. 

 děkan 
 


