
Zahraniční mobility studentů MU 
 

Administrativní kroky v souvislosti s epidemií koronaviru 
 
 

I. Studijní pobyty: 
 
1. Student se vrátil na MU předčasně z důvodu epidemie koronaviru 

 
A. Student nestihl předměty v zahraničí dokončit, není schopen doložit výpis známek, nebude 

předměty na hostující instituci dokončovat ani online: 
 

a. Student informuje CZS/SO domácí fakulty o svém návratu k datu ukončení studia 
v zahraničí (doložené Potvrzením o studiu – Confirmation of Studies [CoS] ke dni 
ukončení studia na hostitelské instituci), nahraje CoS do evidence pobytu v IS a 
zároveň změní data pobytu v evidenci. Student má možnost požádat o dodatečný zápis 
předmětů vypsaných na MU na jarní semestru 2020; v případě kladného stanoviska 
vyučujícího může být studentovi dodatečný zápis povolen. Na rozhodování v této věci 
se vztahuje čl. 43 SZŘ. 

b. Student zároveň může požádat o uznání nedokončených předmětů z hostitelské 
instituce z důvodu opatření kvůli koronaviru prostřednictvím evidence pobytu v IS na 
základě kompletní studijní smlouvy, resp. jejích změn (tyto předměty budou na MU 
uznány s příznakem „splněno“). Do evidenčního záznamu pobytu v IS MU se nevkládá 
výpis známek, pouze dokument CoS. SO ukončí pobyt k datu z CoS a změní příznak 
studenta na návrat ze studijního pobytu s původním financováním. 

 
B. Student nestihl všechny předměty v zahraničí dokončit, je schopen doložit výpis známek jen 

za několik předmětů, neplánuje návrat na hostující instituci a nebude předměty na hostující 
instituci dokončovat ani online: 

 
a. Student informuje CZS/SO domácí fakulty o svém návratu k datu ukončení studia 

v zahraničí (doložené CoS ke dni ukončení studia na hostitelské instituci), nahraje CoS 
do evidence pobytu v IS a zároveň změní data pobytu v evidenci. Student má možnost 
požádat o dodatečný zápis předmětů vypsaných na MU na jarní semestru 2020; 
v případě kladného stanoviska vyučujícího může být studentovi dodatečný zápis 
povolen. Na rozhodování v této věci se vztahuje čl. 43 SZŘ. 

b. Do evidenčního záznamu pobytu v IS MU se vkládá výpis známek a CoS, student žádá 
o uznání ukončených předmětů z pobytu. 

c. Student zároveň může požádat o uznání nedokončených předmětů z hostitelské 
instituce z důvodu opatření kvůli koronaviru prostřednictvím evidence pobytu v IS na 
základě kompletní studijní smlouvy, resp. jejích změn (tyto předměty budou uznány 
s příznakem „splněno“). SO ukončí pobyt k datu z CoS a změní příznak studenta na 
návrat ze studijního pobytu s původním financováním. 
 

C. Student plánuje dokončit předměty a zkoušky online na hostitelské instituci. Na hostitelské 
instituci plní min. počet 20 ECTS nebo požadovaný počet kreditů: 

 
a. Student informuje CZS/SO domácí fakulty o svém návratu ze zahraničí k datu odjezdu 

z mobility. Student má možnost požádat o dodatečný zápis předmětů vypsaných na 
MU na jarní semestru 2020; v případě kladného stanoviska vyučujícího může být 
studentovi dodatečný zápis povolen. Na rozhodování v této věci se vztahuje čl. 43 SZŘ. 



b. Záznam evidence pobytu v IS MU se neuzavírá ke dni odjezdu z hostitelské instituce, 
ale až na základě CoS a výpisu známek, které student dodá po ukončení aktivit na 
hostitelské škole (s datem z CoS po ukončení zahraničních aktivit). SO ukončuje pobyt 
a mění příznak studenta na návrat ze studijního pobytu s původním financováním. 
Student žádá o uznání předmětů po vložení výpisu známek a CoS. 

c. Student zároveň může požádat o uznání nedokončených předmětů z hostitelské 
instituce z důvodů opatření kvůli koronaviru prostřednictvím evidence pobytu v IS na 
základě kompletní studijní smlouvy (tyto předměty budou uznány s příznakem 
„splněno“). 

 
2. Student se ze zahraniční mobility nevrátil předčasně 

 
A. Student zůstává v zahraničí, plánuje dokončit předměty a zkoušky online/standardní 

výukou na hostitelské instituci a splní min. počet 20 ECTS nebo požadovaný počet kreditů: 
 

a. Záznam evidence pobytu v IS MU se uzavírá na základě CoS a výpisu známek, které 
student dodává po návratu z hostitelské školy. SO ukončí pobyt a změní příznak 
studenta na návrat ze studijního pobytu s původním financováním. Student žádá o 
uznání předmětů po vložení výpisu známek a CoS. 

b. Student zároveň může požádat o uznání nedokončených předmětů z hostitelské 
instituce z důvodů opatření kvůli koronaviru prostřednictvím evidence pobytu v IS na 
základě kompletní studijní smlouvy (tyto předměty budou uznány s příznakem 
„splněno“). 

 
 

II. Pracovní pobyty: 
 

1. Student se vrátil na MU předčasně z důvodu epidemie koronaviru 
 

A. Student neplánuje dokončit náplň pobytu online: 
 

a. Student informuje CZS/SO domácí fakulty o svém návratu k datu ukončení stáže 
v zahraničí (doložené Confirmation of Placement Period nebo jeho obdobou CoPP ke 
dni ukončení pobytu na hostitelské instituci). Student má možnost požádat o 
dodatečný zápis předmětů vypsaných na MU na jarní semestr 2020; v případě 
kladného stanoviska vyučujícího může být studentovi dodatečný zápis povolen. Na 
rozhodování v této věci se vztahuje čl. 43 SZŘ. 

b. Do evidenčního záznamu pobytu v IS MU vkládá CoPP, student žádá o uznání 
předmětů podle CoPP. Zároveň student může požádat o uznání rozdílu kreditů mezi 
původním počtem kreditů a reálně potvrzeným počtem na CoPP na základě omezení 
kvůli epidemii koronaviru. V tomto případě je uznávaný předmět uznán s příznakem 
„splněno“ s původním počtem kreditů. SO ukončí pobyt a změní příznak studenta na 
návrat ze zahraničního pobytu s původním financováním. 
 

B. Student plánuje dokončit stáž online na hostitelské instituci: 
 

a. Student informuje CZS/SO domácí fakulty o svém návratu ze zahraničí k datu odjezdu 
z mobility. Student má možnost požádat o dodatečný zápis předmětů vypsaných na 
MU na jarní semestru 2020; v případě kladného stanoviska vyučujícího může být 
studentovi dodatečný zápis povolen. Na rozhodování v této věci se vztahuje čl. 43 SZŘ. 



b. Záznam evidence pobytu v IS MU se neuzavírá ke dni odjezdu z hostitelské instituce, 
ale až na základě CoPP, které student dodává po ukončení aktivit na hostitelské škole 
(s datem z CoPP po ukončení zahraničních aktivit). SO ukončí pobyt a mění příznak 
studenta na návrat ze studijního pobytu s původním financováním. 

c. Student žádá o uznání předmětů po vložení CoPP. Zároveň může požádat o uznání 
rozdílu kreditů mezi původním počtem kreditů a reálně potvrzeným počtem na CoPP 
na základě omezení kvůli epidemii koronaviru. V tomto případě je uznávaný předmět 
uznán s příznakem „splněno“ s původním počtem kreditů. 

 
2. Student se ze zahraniční mobility nevrátil předčasně: 

 
A. Student plánuje dokončit stáž online/standardní stáží na hostitelské instituci. Na hostitelské 

instituci plní požadovaný počet kreditů: 
 

a. Záznam evidence pobytu v IS MU se uzavírá až na základě CoPP, které student dodává 
po ukončení aktivit na hostitelské škole (s datem z CoPP po ukončení zahraničních 
aktivit). SO ukončí pobyt a změní příznak studenta na návrat ze studijního pobytu 
s původním financováním.  

b. Student žádá o uznání předmětů po vložení CoPP. Zároveň může požádat o uznání 
rozdílu kreditů mezi původním počtem kreditů a reálně potvrzeným počtem na CoPP 
na základě omezení kvůli epidemii koronaviru. V tomto případě je předmět uznán 
s příznakem „splněno“ s původním počtem kreditů. 


