
Jak postupovat při kontrole a podpisu dokumentu Studijní smlouvy (Learning Agreement) a jejich 

změn (Changes to LA). 

Pověřená osoba MU 

1. Identifikace studenta a mobilitního programu (zde zvolen LLP Erasmus), přes který student vyjíždí, 

kontrola jména koordinátora. Vše vyplňuje student - zelená barva) (obr.1). 

 

Obr. 1 

2. Kontrola seznamu předmětů. Všechny kolonky včetně jazyka předmětu, počtu kreditů, kreditového 

systému vyplňuje student (obr. 2) – zelená barva, poslední tři sloupce ohledně uznávání vyplňuje pověřená 

osoba – červená barva. Pověřená osoba kontroluje a souhlasí s výběrem předmětů.  

 

 Obr. 2 

3. Vyplnění tří sloupců ohledně uznávání podle následujícího klíče:  

1) Pro sloupec MU form of recognition** 

Indicate by entering the letter (A, B, C or D) the form of recognition at Masaryk University: Choose from  

 “A” for compulsory course recognition as equivalent to MU course /uznání jako povinný předmět způsobem 

předmět za předmět, (tj. za předmět MU) 
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 ‘B” for selective course recognition as equivalent to MU course/ uznání jako povinně-volitelný předmět 

způsobem předmět za předmět (tj. za předmět MU) 

 “D” for selective course recognition/ uznání jako povinně-volitelný předmět ostatním způsobem, nový 

předmět 

 “C” for elective course recognition/ uznání jako volitelný předmět ostatním způsobem.  

 If not decided yet enter/ nerozhodnuto, vložte „-“. V Changes to LA nelze uvést nerozhodnuto, vložte „-“, musí 

být vždy uveden způsob uznání a počet kreditů.  

 If “A” or “B” is chosen, student may need to submit additional document for final course recognition.   

 

2) Pro sloupec MU recognized credits*** 

 To be filled by the MU responsible person (from MU faculty). Indicate the number of ECTS credits given to the recognized 

course at Masaryk University. 

 

3) Pro sloupec MU recognized course code**** 

To be filled by the MU responsible person (from MU faculty). Enter MU course code only for “A” and “B” form of 

recognition. For “C” and “D” enter always “-“.   

 

4. Vyplnění podpisové části. Student podepisuje první část (zelená barva), pověřená osoba fakulty část 

oborového koordinátora (červená barva), poslední část podepisuje bud institucionální koordinátor nebo jiný 

koordinátor (podle typu programu), modrá barva (obr. 3). 

 

Obr. 3 

 

Upozornění: nejčastější chyby při vyplňování LA nebo Changes to LA 

 Nevyplnění kolonek pro uznání předmětu na MU. V případě, že nemáte všechny informace 

k vyplnění, vždy proškrtněte (pro LA).  

 Při vyplňování  Changes to LA musíte kolonky vždy vyplnit, není možné proškrtávat.  

 V případě, že vyplníte sloupec „MU form of recognition“, musíte vždy vyplnit sloupec „MU 

recognized credits“.  

 Ve sloupci „MU recognized credits“ není možné uvádět 0 kreditů nebo No credits (buď pověřená 

osoba s výběrem předmětů souhlasí a indikuje jejich uznání, nebo nesouhlasí, a předměty se na 

LA neuvádí). 

 Uznávané kredity na MU musí být při uznávání (poslední sloupec) zaokrouhleny na celá čísla 

(0,1-0,4 dolu; 0,5-0,9 nahoru).  



 Při vyplňování počtu kreditů při uznávání typu „A“ nebo „B“ vyplňujte do posledního sloupce 

počet kreditů na MU (která musí být odpovídající počtu ECTS/kreditů na hostitelské škole).  

 V případě uznávání „D“ a „C“ v systému ECTS (na hostitelské škole) se musí rovnat počty kreditů 

přivážené z hostitelské školy těm, které se na MU uznávají. 

 Do posledního sloupce ve druhé části uvádějte kód předmětu MU, za který se zahraniční 

předmět bude uznávat (jen pro způsob uznání „A“ a „B“.). Pro způsoby uznání „B“ a „C“ vždy 

proškrtněte.  

 Rozlišujte mezi systémem ECTS, který se používá na MU a jiným kreditovým systémem 

hostitelské školy – mohou se výrazně lišit, a počty kreditů si nemusí být rovny. Pověřená osoba je 

zodpovědná za přepočet kreditů na ECTS v případě, že hostitelská škola používá jiný systém než 

ECTS.  

 Při uznávání kreditů z instituce, kde se nepoužívá ECTS se předpokládá převod kreditů na MU 

podle určitých pravidel (např. sama škola muže mít převodní tabulku, popř. existuje pravidlo pro 

převod předmětů). V případě, že takovou pomůcku nemáte, je na posouzení pověřené osoby (na 

základě sylabu, počtu kontaktních hodin, práce do předmětu, atd.) kolik ECTS kreditů bude 

uděleno – ale musí se zachovávat stejný přístup pro posuzování předmětů ze stejné školy v rámci 

jednoho výjezdu, ideálně v rámci uznávání předmětu z jedné a té samé školy obecně. 

 V případě, že studentovi uznáváte předměty způsobem „C“ nebo „D“, nesmí to znamenat snížení 

udělených kreditů na MU jen z důvodu, že je to volitelný/povinně volitelný předmět. Počet 

uznávaných kreditů musí být odrazem studované náplně obsahu předmětu/resp. přepočtového 

klíče. 

 Pozor na záměnu kolonek k podpisu mezi MU a hostitelskou školou v zahraničí.  

 


