Opatření
děkana Fakulty informatiky a statistiky
č. 05/2018 ze dne 25. 4. 2018
o podmínkách pro uznání studijních povinností
Čl. 1
Toto opatření stanovuje v souladu s čl. 12 odst. 1 Studijního a zkušebního řádu Vysoké školy
ekonomické v Praze pravidla pro uznávání studijních povinností, které student úspěšně absolvoval na
VŠE nebo na jiné vysoké škole.
Čl. 2
Obecné podmínky pro uznání studijní povinnosti






O uznání předmětů student žádá e-žádostí prostřednictvím informačního systému InSIS.
Konečné rozhodnutí provede proděkan pro studijní a pedagogickou činnost.
Žádosti o uznání předmětů se budou vyřizovat neprodleně po zahájení výuky.
Studentovi nelze uznat předměty již jednou uznané a předměty zakončené známkou „dobře“.
Ze studia, které bylo ukončeno podle § 56, odst. 1 písmena g) a h) Zákona o vysokých školách,
se studijní povinnosti neuznávají.
Čl. 3
Uznání studijních povinností z předchozího či souběžného studia na VŠE




Žádost musí obsahovat seznam identů a názvů předmětů k uznání.
Studentovi mohou být uznané předměty, pokud nejsou ke dni zápisu starší než tři kalendářní
roky od data jejich absolvování a jsou zakončeny známkou „výborně“, nebo „velmi dobře“.

Čl. 4
Uznání studijních povinností absolvovaných na jiné vysoké škole






Žádost musí obsahovat název předmětu a internetový odkaz na sylabus na vysoké škole, kde
byl odstudován, datum zakončení předmětu a známku. Žádost dále musí obsahovat ident,
název předmětu a jméno garanta předmětu označeného jako ekvivalent na VŠE.
Kromě e-žádosti student doloží na studijním oddělení výpis studijních výsledků podepsaných
studijním oddělením, které jej vydalo. Bez doložení originálu výpisu studijních výsledků není ežádost postoupena ke schválení garantovi předmětu.
Studentovi lze uznat absolvované předměty zakončené známkou „výborně“ a „velmi dobře“ či
hodnocení odpovídající článku 10 odst. 2a a 2b Studijního a zkušebního řádu VŠE, pokud nejsou
ke dni zápisu starší než tři kalendářní roky od data jejich absolvování.

Čl. 5
Toto opatření nahrazuje Opatření děkana FIS 9/2011 a nabývá platnosti dnem 25. 4. 2018 a účinnosti
dnem 2. 5. 2018.
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