Fakulta financí a účetnictví
Vysoká škola ekonomická v Praze

Vyhláška
děkana Fakulty financí a účetnictví
č. 2/2012
Pravidla pro uznávání studijních povinností
ve znění Dodatku č. 1 z 22. dubna 2013
§1

Rozsah platnosti
Tato vyhláška stanovuje v souladu s čl. 15 Studijního a zkušebního řádu VŠE v Praze pro studium v
bakalářských a magisterských studijních programech (dále jen „SZŘ“) pravidla pro uznávání studijních
povinností studentů zapsaných v bakalářských a navazujících magisterských studijních programech
akreditovaných na Fakultě financí a účetnictví (dále jen „Fakulta“), které studenti úspěšně absolvovali na
VŠE nebo na jiné vysoké škole. Na uznávání studijních povinností dle čl. 15, odst. 2 SZŘ nebo ve shodném
režimu (free movers) se § 2 této vyhlášky nevztahuje.
§2

Základní podmínky pro uznání studijní povinnosti
1. Děkan může uznat pouze studijní povinnost, která splňuje následující podmínky (s výjimkou uvedenou
v odst. 4):
a) studijní povinnost nesmí mít hodnocení horší než odpovídající stupni „velmi dobře“ (v případě
tělesné výchovy lze uznat i hodnocení „započteno“),
b) od úspěšného složení studijní povinnosti neuplynuly k datu podání žádosti o uznání více než tři
kalendářní roky,
c) v případě zkoušky z cizího jazyka lze uznat pouze předměty zakončené zkouškou, přičemž jako„Cizí
jazyk I“ lze uznat pouze anglický jazyk.
2. Celkem lze jednomu studentovi uznat (s výjimkou uvedenou v odst. 3 a 4):
a) v rámci bakalářského studijního programu studijní povinnosti maximálně v rozsahu 36 kreditů,
b) v rámci navazujícího magisterského programu maximálně v rozsahu 24 kreditů.
3. V případě, že student splnil studijní povinnosti v rámci svého řádného nebo mimořádného studia na
Fakultě
a) v akademickém roce, který bezprostředně předchází akademickému roku, ve kterém žádá o uznání,
a
b) toto studium mu nebylo ukončeno dle §56 písm. b) zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách (dále
jen „zákon“) z důvodů nesplnění požadavků vyplývajících ze studijního programu podle studijního
a zkušebního řádu, nebo dle §56 písm. a) zákona z důvodu zanechání studia, pokud u něho byly
současně splněny důvody pro ukončení studia dle §56 písm. b) zákona,
může děkan uznat všechny studijní povinnosti splňující podmínky uvedené v odst. 1, které student
v rámci tohoto studia úspěšně splnil, maximálně však do výše 60 % kreditů potřebných k řádnému
ukončení studia, v rámci kterého o uznání žádá.
4. V případě, že student v rámci svého studia na VŠE, úspěšně absolvuje vedlejší specializaci, může děkan
uznat splnění celé vedlejší specializace pokud:
a) se jedná o povolenou vedlejší specializaci ve smyslu § 13 Vyhlášky děkana Fakulty financí a
účetnictví č. 3/2008 upravující některé podmínky studia na Fakultě financí a účetnictví,
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b) od vykonání státní závěrečné zkoušky z vedlejší specializace neuplynuly k datu podání žádosti o
uznání více než tři kalendářní roky,
c) státní závěrečná zkouška z vedlejší specializace nesmí mít hodnocení horší než odpovídající stupni
„velmi dobře“. Pro získání vysokoškolského diplomu s vyznamenáním dle čl. 19. odst. 2 SZŘ musí
být hodnocení uznané státní závěrečné zkoušky z vedlejší specializace „výborně“.
5. Studentovi nelze uznat v rámci stávajícího studia žádnou studijní povinnost,
a) kterou splnil v rámci studia, které mu bylo ukončeno vyloučením ze studia dle §56 písm. e) zákona
nebo z důvodu zanechání studia dle §56 písm. a) zákona, pokud u něho byly současně splněny
důvody pro ukončení studia dle §56 písm. e) zákona nebo
b) pokud mu byla v rámci jeho předchozího neúspěšně ukončeného studia ve shodném studijním
programu na Fakultě uznána jakákoliv studijní povinnost (s výjimkou uznání studijních povinností
absolvovaných dle čl. 15, odst. 2 a 3 SZŘ).
§3

Náležitosti žádosti o uznání studijní povinnosti
1. O uznání zkoušky žádá student písemně děkana. Žádost musí obsahovat tyto náležitosti:
a) označení skupiny předmětů (popř. předmětu), v rámci které (popř. za který) má být předmět uznán,
b) podrobný obsah předmětu včetně uvedení základní literatury potvrzený vysokou školou, na které
student zkoušku složil,
c) potvrzení vysoké školy, na které student zkoušku úspěšně složil, o termínu jejího konání a
dosaženém výsledku.
2. Děkan si k žádosti zpravidla vyžádá stanovisko garanta předmětu, pokud student žádá o uznání za
konkrétní předmět, resp. garanta oboru v ostatních případech.
3. Pokud student žádá o uznání studijní povinnosti úspěšně složené na VŠE za studijní povinnost se
shodným identifikačním označením (identem), nemusí žádost obsahovat náležitosti uvedené v odst. 1,
písmeno b) a c), nevyžaduje se ani stanovisko garanta.
§4

Rozhodování o uznání
O uznání studijní povinnosti při splnění podmínek v § 2 a 3 rozhodne děkan na základě posouzení:
a) rozsahu a obsahu studijní povinnosti a
b) vysoké školy, na které byla studijní povinnost složena.
§5

Zrušovací ustanovení
Zrušuje se Vyhláška děkana Fakulty financí a účetnictví č. 2/2009 Pravidla pro uznávání studijních
povinností ze dne 1. prosince 2009 ve znění Dodatku č. 1 ze dne 23. května 2012.
§6

Závěrečná ustanovení
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. října 2012. Dodatek č. 1 ze dne 22. dubna 2013 nabývá účinnosti
dnem vyhlášení.
V Praze 1. října 2012

doc. Ing. Petr Dvořák, Ph.D.
děkan
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