
FAQ: Uznávání předmětů v rámci programu Erasmus 
 
1) Jak mi budou uznány předměty, které jsem absolvoval v rámci programu Erasmus? 
 
Postup uznávání předmětů je následující: 
 
a) Sestavíte „Žádost o uznání kreditů získaných během zahraničního studijního pobytu (ERASMUS)“. 
 
Formulář žádosti naleznete v elektronické formě (doc) na stránkách Katedry rozvojových studií v sekci Návody  
a formuláře http://www.development.upol.cz/cs_CZ/aktualne/navody-formulare. Žádost o uznání předmětu 

podle potřeby konzultujte a nechte schválit katederním administrátorem. Žádost je zároveň návodem pro 

vyplnění vaší žádosti – musíte aktualizovat příslušné (žlutě zvýrazněné) informace. Při vyplňování formuláře 

postupujte podle vzoru, v případě nejasnosti věc konzultujte s vaším koordinátorem nebo si přečtěte odpověď 

na dotaz č. 2 v tomto dokumentu. 
 
b) Zašlete vyplněnou žádost emailem Pavle Vítové (pavla.vitova@upol.cz). Zároveň je třeba dodat doklad o 

absolvování předmětů (Transcript of Records - ToR) a to buď elektronicky v naskenované podobě, nebo osobně 

v podobě papírové kopie. 
 
c) Po kontrole správnosti údajů a dodání kódů tzv. jednorázových předmětů vám bude žádost zaslána zpět v 

elektronické podobě. 
 
d) Vytisknete žádost a také Transcript of Records, a předejte pí. Vítové, která zajistí podpis vedoucího katedry a 

předání na studijní oddělení. Žádost po předání studijnímu oddělení podléhá schválení na úrovni děkanátu PřF, 

ve výjimečných případech může být žádost vrácena a vy budete vyzváni k doplnění nebo vyjasnění případných 

nesrovnalostí (obvykle k tomu však nedochází). 

 
e) Studijní oddělení vám zapíše předměty do systému STAG (tak, jak je uvedeno v žádosti). Zápis uznaných 

předmětů tedy nikdy neprovádí vyučující, ani není třeba se nikam zapisovat apod. 
 
2) Co všechno musím vyplnit v „Žádosti o uznání kreditů získaných během zahraničního studijního pobytu 

(ERASMUS)“ 
 
Informace, které je třeba vyplnit, resp. aktualizovat, jsou označeny žlutě. Jedná se o následující informace: 
 
a) osobní informace: jméno a příjmení; název univerzity, kde jste program Erasmus absolvovali; datum 
 
b) informace o absolvovaných předmětech (levý sloupec tabulky): název předmětu (ve stejné podobě jako je 

uvedeno v ToR, např. Conflict Resolution), výsledek (tj. hodnocení, obvykle dosažený počet bodů) a maximální 

možný dosažitelný počet bodů, pokud lze uvést (např. 7,5/10); počet dosažených ECTS kreditů (např. ECTS: 10); 

datum absolvování předmětu (např. absolvoval 6. 4. 2018) 
 
c) informace o uznaných předmětech (pravý sloupec tabulky): existují tři způsoby i) stávající (existující) 

předměty a ii) jednorázové předměty, iii) kombinace stávajících a jednorázových předmětů 

 
• V případě i) budou uvedeny tyto skutečnosti: český název předmětu a zkratka předmětu (jde o 

předměty uvedené ve studijním plánu Katedry rozvojových studií nebo Katedry geografie) např. 

Rozvojová ekonomie a politika 1: MRS/REP1), počet kreditů (např. 6 kreditů), výsledek, odpovídající 

http://www.development.upol.cz/cs_CZ/aktualne/navody-formulare


klasifikační stupnici PřF UP (např. D – přepočet hodnocení konzultujte s katedrálním koordinátorem, 

může se u různých univerzit lišit) 
 

• V případě ii) budou uvedeny tyto skutečnosti: kód předmětu bez uvedení čísla (tedy MRS/JPEXX) 

překlad názvu absolvovaného předmětu do českého jazyka (např. Klimatické změny a udržitelný 

rozvoj), anglický ekvivalent názvu (např. Climate Change and Sustainable Development), počet kreditů 
 

(odpovídá počtu ECTS kreditů, nebo dopočtu ECTS kreditů po uznání jiného předmětu typu i) s nižším 

počtem kreditů – např. 5 kreditů), odpovídající klasifikační stupnici PřF UP (např. D – přepočet 

hodnocení konzultujte s katedrálním koordinátorem), jazyk výuky (v jakém jazyku se předmět 

přednášel – obvykle anglicky, ale někdy také francouzsky, španělsky aj. – např. jazyk výuky: angličtina). 

NEDOPLŇUJTE ČÍSELNÝ KÓD JEDNORÁZOVÉHO PŘEDMĚTU. 
 

Příklad správného vyplnění tabulky Žádosti o uznání kreditů získaných během zahraničního studijního pobytu 

(ERASMUS)“ 
 

absolvované předměty uznané předměty 

Introduction to Development Economics, výsledek: Rozvojová ekonomie a politika 1:  MRS/REP1, 6 
7/10, ECTS: 6, absolvoval 5. 5. 2018 kreditů, výsledek: D 

Climate  Change  and  Sustainable  Development, Jednorázový předmět: MRS/JPE XX Klimatické změny a 
výsledek: 8/10, ECTS: 5, absolvoval 20. 5. 2018 udržitelný  rozvoj/Climate  Change and  Sustainable 

 Development, 5 kreditů, výsledek: C, jazyk výuky: 

 angličtina 
 

 

• Případ iii) nastává v situaci, kdy je počet ECTS kreditů za absolvovaný předmět vyšší než počet kreditů 

uznaného stávajícího předmětu uvedeného ve studijním plánu Katedry rozvojových studií (MRS) nebo 

Katedry geografie KGG). V tomto případě se kredity, které zbývají po uznání stávajícího předmětu ze 

studijního plánu, uznají ve formě jednorázového předmětu. Příklad je uveden v tabulce, kredity jsou 

pro přehlednost zvýrazněny modře. 
 

absolvované předměty  uznané předměty 

Introduction to Development Economics, výsledek: 
6/10, ECTS: 8, absolvoval 20. 5. 2018  

Rozvojová ekonomie a politika 1:  MRS/REP1,  
6 kreditů, výsledek: D   

    Jednorázový předmět: MRS/JPE XX Úvod do rozvojové 
    ekonomie/Introduction to Development Economics, 2  
    kredity, Výsledek: D, jazyk výuky: angličtina   
 

 

3) Co se stane, když je počet ECTS kreditů vyšší než počet kreditů předmětu ze studijního plánu, který si chci 

nechat uznat? 

 
Odpověď na tuto otázku naleznete v otázce č. 2, písmeno c, třetí odrážka. 

 

4) Kdo mi zapíše předměty uznané v rámci programu Erasmus do STAGU? 
 

Předměty uznané v rámci programu Erasmus vám vždy zapisuje do STAGU studijní oddělení na základě 

vyplněné a schválené žádosti (viz otázka č. 1). Zápis uznaných předmětů tedy nikdy neprovádí vyučující. 
 

5) Je možné podat žádost a uznat předměty bez dokladu o absolvování předmětu (Transcript of Records)? 
 

Není to možné, kopii dokladu o absolvování předmětu (Transcript of Records) je nutné dodat spolu s „Žádostí o 

uznání kreditů získaných během zahraničního studijního pobytu (ERASMUS)“. Někdy se stává, že partnerská 

instituce má zpoždění s vystavením ToR, pak je nutné tuto instituci urgovat o vystavení dokladu (jedná se o 

zodpovědnost studenta). 



6) Je možné v rámci programu Erasmus uznat předměty garantované Katedrou geografie (se zkratkou KGG)? 
 

Ano, je možné uznat předměty ze studijního programu MRS, které garantuje Katedra geografie (tedy předměty 

se zkratkou KGG). Je však nutné předem konzultovat uznání předmětu s příslušným vyučujícím. 
 
7) Kolik kreditů celkem musí mít součet všech absolvovaných předmětů (tj. kolik kreditů si musím 

přivézt)? Dle pravidel PřF UP je třeba získat minimálně 20 ECTS kreditů za semestr. 

 

V případě nejasností nebo otázek, které nejsou obsaženy v tomto dokumentu, kontaktujte P. Vítovou 

(pavla.vitova@upol.cz). 


