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Směrnice rektora
Uznávání kreditů v rámci zahraničních studentských mobilit
Článek 1
Obecná ustanovení
1. Tato směrnice upravuje uznávání studia a kreditů v rámci zahraničních studentských
mobilit podle požadavků ECTS (European Credit Transfer System.
2. Student vyslaný ke studiu v zahraničí musí být zapsán do akreditovaného bakalářského,
magisterského nebo doktorského studijního programu uskutečňovaného na TUL
minimálně ve druhém roce studia na TUL.
3. Během studia jednoho semestru v zahraničí je třeba získat 30 kreditů ECTS.
Článek 2
Studijní plán před výjezdem do zahraničí
1. Základním dokumentem je Smlouva o studiu (Learning Agreement), jejíž součástí je
studijní plán pobytu v zahraničí, který vytvoří student ve spolupráci s fakultním
koordinátorem před výjezdem. Smlouva o studiu je před odjezdem podepsána studentem,
fakultním koordinátorem, přijímající zahraniční školou, a tím se stává závaznou studijní
smlouvou.
2. Případné změny ve studijním plánu student konzultuje s koordinátorem partnerské vysoké
školy a koordinátorem vysílající fakulty a uvede je ve formuláři Learning Agreement, tj.
sekce Changes to Original Proposed Study Program /Learning Agreement.
3. Neschválené změny ve studijní smlouvě se považují za nesplnění schváleného studijního
programu a absolvované studijní předměty a počet kreditů nemusí být uznány.
Článek 3
Uznávání kreditů po návratu ze zahraniční mobility
1. Po návratu ze studijního pobytu student předloží na studijním oddělení přehled
absolvovaných předmětů, potvrzený přijímající vysokou školou (Transcript oj Records).
2. Na základě potvrzeného formuláře Transcript of Records podá student žádost o uznání
předmětů ze zahraničního studijního pobytu v českém i anglickém jazyce fakultnímu
koordinátorovi (viz formulář v příloze).
3. Splnění studijních předmětů a kredity za jejich absolvování uznává děkan fakulty podle
statutu studijních předmětů podle čl 2 odst. 6 SZŘ TUL.
4. Předměty absolvované v zahraničí, které mají ekvivalenty v předmětech studijního
programu TUL, nahradí příslušné předměty TUL s kreditním ohodnocením zahraniční
vysoké školy

5. Předměty, které nemají ekvivalent ve studijních programech TUL, budou uznány jako
předměty volitelné (čl. 2, odst. 6c SZŘ TUL) s kreditním ohodnocením získaným na
zahraniční univerzitě.
6. Doklad o uznání předmětů předá student jeho studijnímu oddělení a jeho kopii referátu
pro zahraniční styky TUL nejpozději do dvou měsíců po ukončení zahraničního pobytu.
7. Na základě dokladu o uznání předmětů zaeviduje studijní oddělení do IS STAG pobyt
studenta v zahraničí, uznané předměty i kreditové hodnocení.
8. Studijní oddělení zaeviduje na základě potvrzení ze zahraničí do IS STAG také pobyty
studentů na pracovních stážích a další studijní pobyty v zahraničí.
Článek 4
Závěrečná ustanovení
1. Tato směrnice rektora nabývá platnosti dnem 1.1.2009
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