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Směrnice děkana č. 9/2019 

Změna studijního plánu na PdF MU 
(ve znění účinném od 17. února 2020) 

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: 

(1) Účel: Směrnice upravuje bližší podmínky možnosti změny studijního programu na 
Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity, jak ji upravuje Studijní a zkušební řád 
Masarykovy univerzity v článku 5a. 

(2) Rozsah platnosti: vztahuje se na všechny studenty a studentky Pedagogické 
fakulty Masarykovy univerzity, jejichž studium bylo zahájeno v akademickém roce 
2019/2020 a později. 

Článek 1 

Obecná ustanovení 

(1) Změny studijního plánu mohou probíhat výhradně ve studijním programu, ve 
kterém je student/studentka řádně zapsán/a (v souladu s článkem 5a Studijního 
a zkušebního řádu MU). 

(2) V případě sdruženého studia je student/studentka řádně zapsán/a v tom studijním 
programu, do něhož byl/a přijat/a. Vedlejší studijní plán náleží jinému studijnímu 
programu. 

(3) Předpokladem pro kladné vyřízení požadavku na změny studijních plánů podle 
článků 2 a 3 je existence poptávaného studijního plánu v dané akreditaci. 

(4) Změnu studijního plánu mohou žádat studenti/studentky nejdříve po úspěšném 
ukončení prvního semestru studia. 

(5) Změnu studijního plánu mohou žádat studenti/studentky na konci každého 
semestru v situaci, kdy budou splňovat podmínky pro zápis do následujícího 
semestru dle článku 12 Studijního a zkušebního řádu MU. 

(6) Pokud student/studentka požádá o změnu v jiné studijní situaci, děkan posoudí 
uváděné důvody. Nebudou-li žádné uvedeny, nebo nebudou-li tyto shledány 
hodné zřetele, nebude se děkan žádostí dále zabývat. O tomto je 
student/studentka informován prostřednictvím studijního oddělení e-mailem 
zaslaným do univerzitní schránky učo@mail.muni.cz. 

(7) Kladné vyřízení požadavku na změnu formy studia podle článku 2 je možné 
výhradně jednou za studium. 

mailto:o@mail.muni.cz


Směrnice děkana č. 9/2019 
Změna studijního plánu na PdF MU 

Článek 2 

Změna formy studia 

(1) Změna fo rmy v jednooborovém studiu je možná následovně: 
a. Prezenční jednooborový studijní plán lze změnit na kombinovaný 

jednooborový studijní plán. 
b. Kombinovaný jednooborový studijní plán lze změnit na prezenční 

jednooborový studijní plán. 

(2) Změna formy ve sdruženém studiu je možná pouze u hlavního a vedlejšího 
studijního plánu současně. 

Změna sdruženého studia na jednooborové studium 

(1) V rámci studijního programu lze změnit hlavní studijní plán na studijní plán 
jednooborový, přičemž zůstává zachovaná forma stud ia . 

(2) V případě kladného vyřízení požadavku je současně ukončeno s tud ium ve vedlejším 
studijním plánu druhého studijního programu. 

Článek 3 

Článek 4 

Závěrečná ustanovení 

(i) Související dokument: Studijní a zkušební řád MU. 

(2) Výkladem směrnice j sou pověřeni proděkani pro s tud ium. 

(3) Tato směrnice nabývá platnost i dnem podpisu. 

(4) Tato směrnice nabývá účinnosti 17. 2. 2020 

V Brně dne 17. 12. 2019 

doc. PhD ěmec, Ph.D. 

děkan PdF MU 
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