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Směrnice děkana č. 4/2015 

O individuálním studijním plánu studentů PdF MU 
při výjezdu do zahraničí 
(ve znění účinném od 17. prosince 2019) 

Podle § 28 odst. 1 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění 
dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, a podle 

Organizačního řádu Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity vydávám tuto směrnici: 

Článek 1 

Všeobecná ustanovení 

(1) Účel: Vymezení podmínek pro udělení „individuálního studijního plánu" studentům 
bakalářských, magisterských a navazujících magisterských programů na PdF MU a 
vymezení práv a povinností studentů a vyučujících v souvislosti s uděleným 
individuálním studijním plánem. 

(2) Rozsah platnosti: Všichni studenti a studentky Pedagogické fakulty Masarykovy 
univerzity, akademičtí pracovníci 

(3) Definice pojmů a zkratek: 
SZŘ - studijní a zkušební řád Masarykovy univerzity 
ISP - individuální studijní plán 

(4) Odpovědnost: Proděkan pro strategii a internacionalizaci. 

Článek 2 

Předmět úpravy 

(1) V souladu s platným zněním Studijního a zkušebního řádu Masarykovy univerzity 
je studentům stanovena povinná docházka na vymezené části výuky, povinnost 
zápisu předmětů spojených se studiem daného programu a povinnost splnit 
podmínky pro zápis do semestru. 

(2) V souladu s platným zněním SZŘ může být podmínka účasti ve výuce nahrazena 
jinými požadavky a současně může děkan udělit výjimku z ustanovení SZŘ. 

(3) Tato směrnice vymezuje odlišnou úpravu dotčených ustanovení SZŘ v případě 
udělení individuálního studijního plánu (ISP). 
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Článek 3 

Udělení individuálního studijního plánu při výjezdu do zahraničí 

(1) ISP se uděluje studentům vyjíždějícím na semestrální nebo vícesemestrální studijní 
pobyt na zahraniční vysoké škole nebo na zahraniční pracovní stáž (zejména v rámci 
programu Erasmus+), na nějž je vysílá Pedagogická fakulta MU. V takových 
případech studenti nepodávají o udělení ISP zvláštní žádost, ISP je j im automaticky 
udělen poté, co před odjezdem splní povinnost zaevidovat studijní pobyt v 
Informačním systému MU (IS MU). 

(2) Všem oprávněným osobám se informace o ISP zobrazí v IS MU jako poznámka 
„stáž" u jména studenta. Poznámku vkládá do IS MU oddělení PdF MU pověřené 
správou agendy zahraničních pobytů na základě údajů o studijním pobytu, které 
student zaevidoval před svým odjezdem v IS MU. 

(3) Studentovi je udělen ISP na semestr nebo semestry, během kterých pobývá na 
zahraniční vysoké škole nebo na zahraniční pracovní stáži a na bezprostředně 
následující semestr. 

Článek 4 

Práva a povinnost i s tudenta s individuálním studijním plánem 

(1) Student, jemuž je udělen ISP, má před svým výjezdem do zahraničí právo se s 
vyučujícími zapsaných povinných a povinně volitelných předmětů dohodnout na své 
neúčasti na částech výuky s j inak povinnou docházkou. 

(2) V případě neúčasti na částech výuky s j inak povinnou docházkou má student 
povinnost nahradit povinnou docházku splněním jiných požadavků dle individuální 
dohody s vyučujícím předmětu. 

(3) V případě, že je studijní obor nebo studijní plán realizován v prezenční i 
kombinované formě, má student v prezenční formě s uděleným ISP právo po 
dohodě s vyučujícím využívat studijních opor kombinovaného studia a účastnit se 
výuky v kombinované formě studia. Tohoto práva může student využít v průběhu 
semestrů, kdy pobývá na zahraniční vysoké škole nebo na zahraniční pracovní stáži 
a v průběhu semestru bezprostředně následujícím. Student s uděleným ISP má 
právo na ukončení povinného nebo povinně volitelného předmětu i mimo zkouškové 
období, a to v průběhu semestru bezprostředně následujícím po semestru, v němž 
pobýval na zahraniční vysoké škole nebo na zahraniční pracovní stáži. 

(4) Student s uděleným ISP má povinnost v přiměřené době před svým odjezdem na 
zahraniční pobyt nebo stáž informovat vyučující všech předmětů, u nichž bude 
využívat práva vyplývající z této směrnice o své neúčasti ve výuce, a dohodnout se 
s nimi na požadavcích, jejichž splněním bude nahrazena povinná docházka. 

(5) Kontrola splnění studijních povinností za dobu stáže, jakož i celého období ISP, bude 
provedena na konci toho semestru, ve kterém ISP skončí. 

Článek 5 

Práva a povinnost i vyučujících vůči studentům s individuálním 

studijním plánem 

(1) Vyučující má povinnost umožnit studentovi s uděleným ISP nahradit účast na 
povinných součástech výuky splněním jiných požadavků dle individuální dohody se 
studentem. 
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(2) Vyučující má povinnost s tudentov i prezenční formy studia s uděleným ISP umožnit 
účast ve výuce v kombinované formě stud ia , t am kde taková forma výuky ex istuje, 
a umožnit přístup ke studijním oporám kombinovaného stud ia . 

(3) Vyučující má povinnost umožnit s tudentov i s uděleným ISP ukončit předmět i m imo 

zkouškové období, a to v průběhu semes t ru bezprostředně následujícím po 

semes t ru , v němž student pobýval na zahraniční vysoké škole nebo na zahraniční 

pracovní stáži. Termín pro ukončení předmětu bude v sou ladu s čl. 16 odst. 4 SZŘ 

zveřejněn v příslušné apl ikaci IS MU. 

Článek 6 

Závěrečná ustanovení 

(1) Související dokumenty: 
Zákon č. 111/1998 Sb . , o vysokých školách 
Studijní a zkušební řád Masarykovy univerz i ty 

(2) S e znam záznamů: 
Registrace v IS MU 

(3) Se znam příloh: 
Nejsou 

(4) Kontro la a aktua l izace: 
a) Kontro lu této směrnice vykonává vedoucí Studijního oddělení a proděkan pro 
s tud ium. 
b) Povinností každého zaměstnance fakul ty, který při své práci využívá tuto 
směrnici j e neustále s ledovat její aktuálnost a funkčnost a upozorn i t proděkana 
pro strategi i a internacional izac i na její nedostatky a potřebu změn. 

(5) Výkladem jednotlivých ustanovení této směrnice a její průběžnou aktualizací 
pověřuji proděkana pro strategi i a internac ional izac i . 

(6) Historie změn: 

Účinné od Změna kde Co se změnilo 

17.12.2019 C l . 2, odst. 1) vynecháno „..a oboru..." {V souladu s platným zněním 
Studijního a zkušebního řádu Masarykovy univerzity je 
studentům stanovena povinná docházka na vymezené části 
výuky, povinnost zápisu předmětů spojených se studiem 
daného programu a oboru a povinnost splnit podmínky pro 
zápis do semestru.) 

17.12. 2019 C l . 3, odst. 3) vynecháno „... až do zahájení zkouškového období". 
(Studentovi je udělen ISP na semestr nebo semestry, během 
kterých pobývá na zahraniční vysoké škole nebo na zahraniční 
pracovní stáži a na bezprostředně následující semestr, až do 
zahájení zkouškového období.) 

17.12.2019 C l . 4, odst. 3) první věta: vynecháno „... oboru ..." (V případě, že je studijní 
obor nebo studijní plán realizován v prezenční i kombinované 
formě, má student oboru v prezenční formě s uděleným ISP 
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právo po dohodě s vyučujícím využívat studijních opor 
kombinovaného studia a účastnit se výuky v kombinované 
formě studia.) 

17. 12. 2019 Cl . 4. přidán celý odstavec 5) 

V Brně dne 17. 12. 2019 

děkan PdF MU 
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