JAK SESTAVIT STUDIJNÍ PLÁN
a) Podmínky pro uznávání studia v zahraničí (Opatření děkana č. 13/2018)
b) Kontinuita v rámci studia na FHS (Pravidla pro organizaci studia na FHS UK, Studijní a
zkušební řád UK)
a) Požadovaný počet kreditů za studium v zahraničí:
 Standardní počet: 30 ECTS/semestr (je možné snížit na 20, máte-li kreditů dostatek)
 Minimální počet: 15 ECTS – jen v případě, že budete v zahraničí pracovat na magisterské
diplomové práci (požádejte vedoucího práce, ať tuto skutečnost emailem potvrdí
zahraničnímu oddělení FHS, ještě jedno potvrzení budeme potřebovat i po Vašem návratu)
b) Minimální počet kreditů pro postup do dalšího semestru v rámci studia na FHS: 25 kreditů x počet
semestrů, z toho nejvýše 5 volitelných (bakaláři) / 4 (magistři).
K ukončení studia na FHS je třeba 180 ECTS kreditů v případě bakalářského studia / 120
v případě studia magisterského, z toho nejméně 155 za P a PV kurzy, 25 za V pro bakaláře /
108 za P a PV kurzy, 12 za V pro magistry.
Více než 5, respektive 4 V kredity za semestr nebo 25, respektive 12 volitelných kreditů za studium
je tedy zbytečných.
Proto je třeba si ke kurzům, které budete v zahraničí studovat, dohledat tzv. ekvivalenty, aby Vám
mohly být kredity získané v zahraničí uznány jako plnohodnotná součást studia na FHS, tj. jako
povinně-volitelné kurzy.

JAK TEDY POSTUPOVAT?
EKVIVALENT = kurz z nabídky daného studijního programu na FHS, který svou náplní přibližně
odpovídá zahraničnímu kurzu a je pro Vás povinně-volitelný (PV). Většina kurzů z nabídky Vašeho
studijního programu je PV.
Do formuláře je potřeba vyplnit následující:
STUDIJNÍ PLÁN V ZAHRANIČÍ:
 Název: název kurzu na zahraniční univerzitě (v originálním znění, nemusí být anglicky)
 ECTS kredity: velmi důležité, bez toho nemůžeme studijní plán schválit
STUDIJNÍ PLÁN NA UK:
 Kód: velmi důležité, vyplňujte vždy podle nabídky na daný ak. rok (kódy předmětů se mohou
v průběhu času měnit!)
 Název: název ekvivalentu (vždy tak, jak je uvedený v SIS)
 Typ: povinně volitelný (PV) – s ekvivalentem, volitelný (V) – bez ekvivalentu
 Kredity: počet kreditů za ekvivalent na FHS
 Pokud ekvivalent nenajdete anebo si chcete nechat uznat kredity jako volitelné, políčka
proškrtněte a do kolonky P/PV/V napište u všech předmětů V.

1. Ekvivalent neznamená překlad názvu zahraničního kurzu do češtiny!
2. Ekvivalenty vybírejte pouze z nabídky svého studijního programu, tedy jen z nabídky kurzů
SHV, respektive PV kurzů konkrétního magisterského programu na FHS (pozor na prezenční
vs. dálkové předměty, na některých katedrách máte povolen zápis jen z vlastní formy studia).
3. Mgr.: Výběr (a uznatelnost) konzultujte s vedoucí/-m katedry.
4. Pokud vhodné ekvivalenty nenajdete, můžete si všechny zahraniční kurzy uznat jako volitelné.
5. Dejte si pozor, abyste si za předměty v zahraničí nechali uznat dostatek ekvivalentů.
6. Pokud však potřebujete jen pár PV předmětů jako ekvivalenty, stačí, když do sekce studijní
plán na UK uvedete jen např. 1 nebo 2 ekvivalenty.
7. Počet kreditů za ekvivalent by měl odpovídat počtu kreditů za zahraniční kurz (je-li domácí
kurz hodnocen méně kredity než zahraniční, můžete k zahraničnímu zvolit více ekvivalentů,
jinak vám budou přebývající kredity uznány jako volitelné). Pokud je za ekvivalent více kreditů
než za zahraniční předmět, je třeba k němu přiřadit více zahraničních předmětů anebo zvolit
vhodnější ekvivalent.
8. Jako ekvivalent nelze zapsat kurz, který jste již v rámci studia splnili a jeden ekvivalent nelze
zapsat 2x. Kurz, který zvolíte jako ekvivalent, již nebudete moci plnit.
9. Pozor na prerikvizity a korekvizity - ujistěte se, že máte případně prerekvizity splněny, popř.
že si zapisujete i korekvizitu.
10. Pozor na překlepy! Údaje, které zadáte do formuláře, se objeví v SIS, a jednou tedy i na
Vašem Diploma supplementu.

PO NÁVRATU ZE ZAHRANIČÍ

 Volitelné kurzy: do SIS jsou zapsány s plným počtem kreditů a známkou.
 Kurzy s ekvivalenty: zapsány do SIS se známkou a bez počtu kreditů, zatímco ekvivalenty s
označením U (uznaný) namísto známky a s kredity.
 Přesáhne-li celkový počet kreditů získaných v zahraničí (za kurzy předem fakultou schválené)
počet kreditů uznatelných jako ekvivalenty, bude se tento zbytek počítat jako volitelné
kredity. Celkový počet kreditů uznaných za ekvivalenty nesmí převýšit celkový počet
získaných kreditů.
 Poloviny kreditů se zaokrouhlují nahoru na celé kredity, tyto kredity se však uznají vždy jako
V (např. když získáte 27,5 ECTS, můžete si najít ekvivalenty za 27 ECTS, v SIS se poté zapíší
jako 27 ECTS s ekvivalenty jako PV a 1 ECTS jako V).

