
 
 

Stáže a výjezdy na Pedagogické fakultě – jak na ně v ISu 

 

1. Vytvořte stáž/pobyt v ISu 

2. Nahrajte potřebné dokumenty 

3. Po návratu nahrajte zbývající dokumenty 

4. Vytvořte předměty 

5. Vytvořte žádosti pro uznání předmětů 

 

1. V aplikaci Student  Během studia  Stáže a pobyty        Založit novou stáž, studijní nebo 

pracovní pobyt 

https://is.muni.cz/auth/pers/studijni_pobyt 

V pravém horním rohu zkontrolujte nastavení fakulty: Pedagogická fakulta 

Vyplňte požadované informace: Typ pobytu, Program, Stát instituce pobytu, Město, Název 

instituce, Interval pobytu, Kontaktní osoby na domovské instituci, Kontaktní osoby na 

instituci pobytu, Kontakt na vás v době pobytu, Kontakt na osobu blízkou v době pobytu 

Na konci nezapomeňte na Uložit 

 

2. Pod Interval pobytu zvolte Administrátor zahraničních pobytů fakulty/katedry/ústavu na 

MU  vyberte jméno své studijní referentky/svého studijního referenta 

Ve spodní části stránky v Dokumenty ke stáži nahrajte potřebné dokumenty. Před započetím 

pobytu je to Learning/Training Agreement a případně Changes to Learning/Training 

Agreement. Z roletky vyberte, jaký typ dokumentu budete nahrávat a poté klikněte na tlačítko 

Procházet a vyberte požadovaný dokument. 

Po návratu ze stáže/pobytu: 

3. Ve spodní části stránky v Dokumenty ke stáži nahrajte potřebné dokumenty. Po ukončení 

pobytu a návratu na PdF MU jsou to Confirmation of Studies a Transcript of Records. Z roletky 

vyberte, jaký typ dokumentu budete nahrávat a poté klikněte na tlačítko Procházet a vyberte 

požadovaný dokument. 

 

4. Ve spodní části stránky v Absolvované předměty klikněte na        Vložit předmět 

V pravém horním rohu zkontrolujte, že máte zadané správné studium a semestr, do kterého 

chcete předmět vložit. Zadejte alespoň část názvu předmětu z nejnovějšího dokumentu, který 

jste nahrávali do ISu a klikněte Dohledat. V naprosté většině případů se předmět nedohledá 

(na stejné instituci ve stejném semestru nikdo z PdF MU stejný předmět neabsolvoval a tedy 

nevytvořil). Klikněte na odkaz Předmět nelze dohledat, založím nový. 

Vyplňte Název předmětu ve vyučovacím jazyce, Název předmětu anglicky. 

Následné údaje vyplňujte dle toho, zda A) chcete předměty uznat pouze jako volitelné, tzn. 

nemají na PdF vyučovaný ekvivalent, nebo zda B) chcete předměty uznat jako ekvivalenty 

českých předmětů (je uvedeno v LA nebo v Changes to LA, bylo dohodnuto před odjezdem na 

zahraniční instituci), nebo C) byli jste na Pracovní (zahraniční) stáži a chcete uznat tuto stáž. 

 

https://is.muni.cz/auth/pers/studijni_pobyt


 
 

Varianta A) chcete předměty uznat jako volitelné:  

do kolonek Počet kreditů, Hodnocení, Ukončení, Vyučovací jazyk vyplňte údaje zahraničního 

předmětu. Stále však musíte dodržet Přehled možných ukončení a hodnocení, jak je uvedeno 

v odkazu v modrém upozornění. Pokud znáte jméno učitele nebo garanta předmětu, vyplňte 

jej rovněž. Poté klikněte na Uložit. Takto vytvořte všechny předměty, které jste absolvovali na 

zahraniční instituci. 

Varianta B) chcete předměty uznat jako ekvivalenty českých předmětů: 

nejprve si české předměty vyhledejte a zjistěte, zda se vyučují ve stejném semestru, ve kterém 

jste byli na zahraniční stáži/pobytu. Pokud se nevyučují ve stejném semestru, postupujte 

nejprve podle varianty A). Až po uznání za volitelné předměty v semestru výjezdu, požádejte 

o uznání za české předměty, které budou uznány do semestru, ve kterém se skutečně učí. 

Tímto postupem dosáhnete toho, že zároveň získáte kredity do semestru výjezdu, abyste mohli 

postoupit do následujícího semestru, a také uznání za české předměty, které nemusíte 

navštěvovat a budete je mít uznány jako splněné. 

Do kolonek Počet kreditů, Hodnocení, Ukončení vyplňte údaje českého předmětu, za který 

chcete zahraniční předmět nechat uznat. Vyučovací jazyk vyplňte dle skutečnosti.  

Příklad 1: dovezli jste si předmět Academic writing za 10 kreditů, hodnocení 2-, 

ukončený zkouškou a vyučovaný v angličtině. V LA nebo Changes to LA je uvedeno, že tento 

předmět bude uznán za AJc210 Akademické psaní za 2 kredity, ukončený zápočtem 

a vyučovaný v češtině. Do kolonek vytvářeného předmětu tedy zadáte 2 kredity, hodnocení Z, 

ukončení z a vyučovací jazyk, ve kterém jste předmět skutečně absolvovali.  

Příklad 2: dovezli jste si předmět Academic writing za 10 kreditů, hodnocení 2-, 

ukončený zkouškou a vyučovaný v angličtině. V LA nebo Changes to LA je uvedeno, že tento 

předmět bude uznán za VVDR_APD Akademické psaní pro doktorské studium s výtvarným 

zaměřením za 9 kreditů, ukončený zkouškou a vyučovaný v češtině. Do kolonek vytvářeného 

předmětu tedy zadáte 9 kreditů, hodnocení D, ukončení zk a vyučovací jazyk, ve kterém jste 

předmět absolvovali. 

Stále však platí, že musíte dodržet Přehled možných ukončení a hodnocení, jak je uvedeno 

v odkazu v modrém upozornění. Pokud znáte jméno učitele nebo garanta předmětu, vyplňte 

jej rovněž. Poté klikněte na Uložit. Takto vytvořte všechny předměty, které jste absolvovali na 

zahraniční instituci. 

Varianta C) byli jste na Pracovní (zahraniční) stáži: 

Vše vyplňujte podle českého předmětu Xx0001 Zahraniční pracovní pobyt. Do názvu uveďte 

název českého předmětu včetně kódu. Počet kreditů uveďte podle TA nebo Changes to TA. 

Předměty, které založíte, budou vždy s kódem ve tvaru: XX_xxxxxx, např.: XX_123456 

Academic writing, v případě pracovní stáže XX_123456 Xx0001 Zahraniční pracovní stáž. 

 

5. Po vytvoření absolvovaných předmětů, se ve spodní části stránky objevil proklik Podat žádost 

o uznání předmětů. Klikněte na něj a vyberte zatržítkem předměty, které žádáte uznat. Poté 

klikněte na Pokračovat na podání žádostí. Předměty chcete vždy uznávat s kredity. Dle 

předchozích instrukcí vyberte, zda chcete dohledávat jiný předmět (při uznávání za český) 

a předmět dohledejte, nebo chcete nechat uznat původní (při uznávání jako volitelné). Volbu 

Započítat předmět mezi povinně-volitelné ignorujte. Nakonec klikněte na tlačítko Podat 

žádosti ke všem předmětům. 

 

V tuto chvíli máte splněno vše, k čemu jste se před výjezdem na zahraniční stáž/pobyt zavázali, 

a čekáte na uznání předmětů absolvovaných v zahraničí. 


