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Směrnice Filozofické fakulty Masarykovy univerzity č. 4/2017 

 

O uznávání, odregistrování nebo doregistrování předmětů 
na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity 

 
(ve znění účinném od 1. února 2021) 

 
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 (dále jen „zákon 
o vysokých školách“), vydávám tuto směrnici: 

Článek 1 
Předmět úpravy 

(1) Směrnice specifikuje pravidla uznávání předmětů na Filozofické fakultě Masarykovy 
univerzity (dále jen „FF MU“). 

(2) Směrnice neupravuje uznávání předmětů týkajících se minimální jazykové 
kompetence. O jejich uznání žádají studenti Centrum jazykového vzdělávání na FF 
MU. 

(3) Směrnice se nevztahuje na předměty, na které je možné aplikovat automatické 
zaznamenání předmětů dle čl. 14 odst. 8 Studijního a zkušebního řádu Masarykovy 
univerzity (dále jen „SZŘ MU‟). 

Článek 2 
Uznání předmětů 

Student může požádat o uznání předmětů z předchozího neúspěšně ukončeného studia, u 
kterých nedošlo k automatickému zaznamenání dle čl. 14 odst. 8 SZŘ MU, jestliže: 

a) předměty jsou ve vztahu k aktuálnímu studiu povinné nebo povinně volitelné; 
b) od jejich absolvování neuplynuly ve vztahu k zápisu do aktuálního studia více než 

tři roky.  

Článek 3 
Neúspěšně ukončeným studiem dle čl. 2 této směrnice se rozumí studium: 

a) ukončené zanecháním studia na vlastní žádost studenta; 
b) ukončené pro nesplnění požadavků vyplývajících ze studijního programu podle 

Studijního a zkušebního řádu Masarykovy univerzity. 
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Článek 4 
Uznání předmětů absolvovaných v studiu mimo MU 

(1) K uznání předmětů absolvovaných v předchozím či souběžném studiu na jiné vysoké 
škole, v akreditovaném vzdělávacím programu na vyšší odborné škole, a to v České 
republice či zahraniční, či v předchozím nebo souběžném vzdělávání v rámci 
celoživotního vzdělávání student rovněž předkládá písemnou žádost o uznání 
předmětů na studijní oddělení fakulty.  

(2) Povinnými součástmi žádosti jsou tyto přílohy: 

a) úplný výpis ze studijní evidence, tj. úřední potvrzení o úspěšném absolvování 
každého předmětu včetně klasifikace, počtu kreditů a počtu neúspěšných 
ukončení předmětu, a 

b) úředně potvrzená osnova každého předmětu s popisem jeho začlenění do 
programu nebo oboru, v jehož rámci byl absolvován. 

Článek 5 
Odregistrování a doregistrování předmětů 

Žádosti o odregistrování nebo doregistrování předmětů je možné podávat nejpozději týden 
po uzavření změn v registracích/zápisech předmětů. Výjimku tvoří mimořádné workshopy 
či blokové výuky, kdy je možné zaregistrovat studenty na základě žádosti pořádajícího 
pracoviště. 

Článek 6 
Rozhodování o žádostech 

(1) O žádostech podaných dle této směrnice rozhoduje v zastoupení děkana proděkan 
pro bakalářské a magisterské studium. 

(2) V případech hodných zvláštního zřetele lze prominout žadateli splnění podmínky dle 
čl. 2 písm. b) této směrnice. 

Článek 7 
Závěrečná ustanovení 

(1) Tato směrnice ruší směrnici FF MU č. 4/2017 O uznávání, odregistrování nebo 
doregistrování předmětů na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity, ze dne 16. 10. 
2017, účinnou ode dne 18. 10. 2017. 

(2) Tato směrnice navazuje na Studijní a zkušební řád Masarykovy univerzity. 
(3) Výkladem jednotlivých ustanovení této směrnice a její průběžnou aktualizací pověřuji 

proděkana pro bakalářské a magisterské studium. 
(4) Kontrolu dodržování této směrnice vykonává proděkan pro bakalářské a magisterské 

studium. 
(5) Tato směrnice nabývá platnosti dnem podpisu. 
(6) Tato směrnice nabývá účinnosti dnem 1. února 2021. 
 

podepsáno elektronicky 

prof. PhDr. Milan Pol, CSc. 
děkan 
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