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Mendelova univerzita v Brně 

 

Určeno: 
všem pracovištím Mendelovy univerzity v Brně Brno, 11. dubna 2017 

Čj.: 3520/2017-923 
 

 

 

 SMĚRNICE č. 2/2017 

pro uznávání výsledků studijních pobytů a praktických stáží programu Erasmus+ 

 
ČLÁNEK 1 

Oblast úpravy 

1.1 Tato směrnice upravuje principy uznávání předmětů absolvovaných v průběhu zahraničního 
studijního pobytu a praktické stáže studentů Mendelovy univerzity v Brně v rámci programu 
Erasmus+. Upřesňuje práva a povinnosti studentů i univerzitních součástí vyplývající  
z realizace zahraničního pobytu v návaznosti na pravidla programu Erasmus+ a pravidla 
užívání ECTS.  

1.2 Předmětem se pro účely této směrnice se rozumí i skupina předmětů či jiné vzdělávací, popř. 
tvůrčí aktivity studentů související s jejich studiem.  

 
 

ČLÁNEK 2 
Výběr zahraniční instituce pro studijní pobyt 

2.1 Smlouvy o zahraniční spolupráci v rámci programu Erasmus+ jsou uzavírány s takovými 
institucemi vysokoškolského vzdělávání v zahraničí (dále jen "zahraničními institucemi"), 
kterým byl přidělen Erasmus Charter for Higher Education a jejichž studijní programy 
v dostatečné míře odpovídají studijním programům MENDELU a které poskytují dostatečné 
popisy těchto programů, přístupů k výuce, výstupů z učení, metod hodnocení apod. 

2.2 Student je na zahraniční studijní pobyt vybrán v transparentním výběrovém řízení, za které 
odpovídá univerzitní součást.  Výběrové řízení zahrnuje jazykovou zkoušku, kterou organizuje 
Oddělení mezinárodních vztahů a internacionalizace rektorátu (dále jen OMVI). Pro úspěšné 
vykonání jazykové zkoušky musí student prokázat jazykové znalosti studijního jazyka na 
úrovni B2. Výsledky výběrového řízení zveřejňují univerzitní součásti na webových stránkách. 

2.3 Konkrétní výběr zahraniční instituce musí odpovídat studentovu oboru, programu studia 
a jazykovým schopnostem. 

 
ČLÁNEK 3 

Studijní smlouva 

3.1 Studijní pobyt student realizuje na zahraniční instituci na základě třístranně schválené studijní 
smlouvy (Learning Agreement), včetně jejích případných změn (Changes to Original Learning 
Agreement). 

3.2 Studijní smlouva je závazná třístranná dohoda mezi studentem, vysílající institucí (MENDELU) 
a zahraniční institucí. 

3.3 Studijní smlouva musí být smluvními stranami uzavřena před zahájením zahraničního 
studijního pobytu.  

3.4 Studijní smlouva musí obsahovat: 

− identifikaci smluvních stran 

− plánovanou délku studijního pobytu 
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− seznam předmětů či dalších akademických aktivit, které se student zavazuje na 
zahraniční instituci absolvovat, včetně jejich kreditové hodnoty dle katalogu zahraniční 
instituce v ECTS , případně jiném systému za doložení převodního mechanismu 

− způsob uznání předmětů při jejich úspěšném absolvování na zahraniční instituci  

− podpisy studenta, odpovědné osoby vysílající instituce a odpovědné osoby zahraniční 
instituce. 

3.5 Za vysílající instituci (MENDELU) podepisuje studijní smlouvu odpovědná osoba stanovená 
děkanem univerzitní součásti, popř. ředitelem Institutu celoživotního vzdělávání, na které/ém 
se uskutečňuje studijní program, v jehož rámci student vyjíždí na zahraniční pobyt. 

3.6 Student je povinen při výběru konkrétních předmětů postupovat v souladu s požadavky 
programu Erasmus+ na MENDELU a do studijní smlouvy navrhnout maximální možný počet 
předmětů, které jsou v obsahové shodě s dosud neabsolvovanými povinnými a povinně 
volitelnými předměty ze studentova studijního plánu.  

3.7  Student je povinen do studijní smlouvy zapsat odborné předměty aktuálního typu studia na 
zahraniční instituci v minimální výši 18 ECTS kreditů z doporučeného standardu 30 ECTS 
kreditů za semestr. Nad rámec povinného minima 18 ECTS kreditů si student může zapsat 
jakýkoliv jiný předmět rozvíjející studentovy kompetence včetně cizího jazyka, pokud je 
schválen příslušnou odpovědnou osobou. Výjimkou je student doktorského typu studia, který 
může do studijní smlouvy uvést jako náplň svého zahraničního studijního pobytu tvůrčí činnost 
či zpracování části závěrečné práce a není povinen získat požadovaný počet kreditů.  

3.8 Studijní smlouvu může student v průběhu studijního pobytu v případě nutnosti změnit 
prostřednictvím příslušné dokumentace (Changes to Original Learning Agreement), kterou 
musí schválit všechny tři smluvní strany. Pokud při zahájení studijního pobytu v daném 
semestru na zahraniční instituci dojde ke změně nabídky vyučovaných předmětů a student 
nemá možnost výběru vhodných odborných předmětů v požadované minimální výši 18 ECTS 
kreditů, může požadovaný počet ECTS kreditů kompenzovat výběrem odborného cizího 
jazyka za podmínky, že odborný cizí jazyk nahrazuje dosud nesplněný předmět jeho studijního 
plánu na vysílající instituci. 

3.9 Student je povinen zajistit dodání všemi stranami schválených změn ve Studijní smlouvě 
(Changes to Original Learning Agreement) do 30 dní od zahájení studia v daném semestru 
na OMVI a zahraniční oddělení univerzitní součásti MENDELU. 

3.10 Podpisem studijní smlouvy, popř. jejích změn, odpovědná osoba za univerzitní součást 
stvrzuje, že s obsahem studijní smlouvy souhlasí a že zajistí plné uznání předmětů v souladu 
se schválenou smlouvou v případě jejich úspěšného absolvování. 

3.11 Zahraniční studijní pobyt zejména v doktorském typu studia může být realizován za účelem 
tvůrčí činnosti či zpracování části závěrečné práce na partnerské zahraniční instituci. V tomto 
případě se musí student, odpovědný odborný pracovník vysílající instituce (zpravidla školitel 
studenta) a odpovědný odborný pracovník přijímající instituce shodnout na písemně 
vypracovaném záměru tvůrčí činnosti. Předchozí odstavce tohoto článku se potom aplikují 
přiměřeně. 

 
ČLÁNEK 4 

Metodika uznání studijního pobytu Erasmus+ 

4. 1 Při uzavírání studijní smlouvy (Learning Agreement) je nutno stanovit, jakým způsobem budou 
jednotlivé navrhované předměty v případě úspěšného absolvování uznány. V případě změn 
ve studijní smlouvě (Changes to Original Learning Agreement) platí totéž pro předměty, které 
byly přidány k původní studijní smlouvě. V obou případech je stanovený způsob uznání 
považován za závazný. 

4.2 Předměty vybrané podle bodu 3.6 (výběr předmětů, které jsou v obsahové shodě s dosud 
neabsolvovanými povinnými a povinně volitelnými předměty ze studentova studijního plánu) 
budou uznávány ekvivalentně k povinným či povinně volitelným předmětům. Podstatné pro 
posuzování jsou výstupy učení (Learning Outcomes), nikoliv přesná shoda sylabů jednotlivých 
předmětů. Předměty, které nelze uznat podle článku 4.2, budou uznány jako volitelné. 

4.3 Povinností studenta je na zahraničním oddělení univerzitní součásti požádat o uznání 
výsledků studijního pobytu, a to nejpozději do 7 dní od obdržení výpisu známek (Transcript of 
Records) ze zahraniční instituce. 
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4.4 Student předloží na zahraničním oddělení univerzitní součásti žádost o uznání předmětů, 
výpis známek, studijní smlouvu schválenou všemi 3 stranami a všechny její pozdější změny. 

4.5 Je-li předmět absolvovaný na zahraniční instituci dle schválené studijní smlouvy uznáván jako 
ekvivalent povinného či povinně volitelného předmětu dle studentova studijního plánu, 
nahrazuje tento ekvivalentní předmět včetně jeho kreditové hodnoty na MENDELU. 

4.6 Pokud je kreditová hodnota předmětu studovaného v zahraničí vyšší než kreditová hodnota 
předmětu ve studijním plánu studentova studijního programu na MENDELU, bude předmět 
absolvovaný v zahraničí uznán v kreditové hodnotě daného předmětu na MENDELU  
a kreditový rozdíl bude vyrovnán navýšením počtu kreditů ve skupině volitelných předmětů 
nebo jiných výukových (kreditovaných) aktivit tak, aby byla uznána celková výše kreditů 
získaných v zahraničí. 

4.7 Pokud je kreditová hodnota předmětu studovaného v zahraničí nižší než kreditová hodnota 
předmětu ve studijním plánu MENDELU, bude předmět uznán za kreditovou hodnotu 
předmětu MENDELU; pokud je to možné, bude rozdíl kompenzován snížením počtu kreditů 
ve skupině volitelných předmětů nebo jiných výukových (kreditovaných) aktivit. 

4.8 Uznání předmětů, které byly odsouhlaseny ve studijní smlouvě a úspěšně absolvovány, nelze 
odmítnout. 

4.9 Uznání musí proběhnout bez zbytečného prodlení po dodání všech podkladů. Uznané 
předměty jsou zapsány do studijní evidence v semestru, v němž student pobyt realizoval. Tyto 
předměty se stávají trvalou součástí Dodatku k diplomu. 

4.10 Uznání předmětů je evidováno ve studijní evidenci UIS. 

 
ČLÁNEK 5 

Výběr zahraničního podniku pro praktickou stáž 

5.1 Student je na zahraniční praktickou stáž vybrán v transparentním výběrovém řízení, za které 
odpovídá univerzitní součást.  Výběrové řízení zahrnuje jazykovou zkoušku, kterou organizuje 
OMVI. Pro úspěšné vykonání jazykové zkoušky musí student prokázat znalosti pracovního 
jazyka pro praktickou stáž na úrovni B2. O výsledku výběrového řízení je student informován 
zahraničním oddělením dané univerzitní součásti. 

5.2 Zahraničním podnikem se pro účel realizace mobility Erasmus+ rozumí jakákoliv organizace, 
která má právní subjektivitu v programové zemi, jejíž předmět činnosti souvisí s oborem 
studenta na MENDELU, případně jeho specializací a která studenta k pracovní praxi přijme 
a zaručí její odbornost. Přijímající organizace může být jakákoliv veřejná nebo soukromá 
organizace aktivní na pracovním trhu nebo v oblasti vzdělávání, odborné přípravy či mládeže 
(veřejný či soukromý podnik, veřejný subjekt na místní, regionální nebo národní úrovni, 
profesní asociace, obchodní unie, výzkumné instituty, nadace, nevládní neziskové organizace, 
instituty a vzdělávací centra apod.). 

5.3 Podle pravidel programu Erasmus+ nesmí pracovní stáž probíhat v neoprávněných 
organizacích (instituce EU a další EU orgány včetně specializovaných agentur). 

 
ČLÁNEK 6 

Smlouva o praktické stáži 

6.1 Praktickou stáž student realizuje na základě tzv. smlouvy o praktické stáži (Traineeship 
Agreement), včetně jejích případných změn. 

6.2 Smlouva o praktické stáži je závazná třístranná dohoda mezi studentem, vysílající institucí 
(MENDELU) a zahraničním podnikem. 

6.3 Smlouva o praktické stáži musí být smluvními stranami uzavřena před zahájením stáže. 

6.4 Smlouva o praktické stáži musí obsahovat: 

− identifikaci smluvních stran 

− plánovanou délku stáže 

− konkrétní a podrobný pracovní plán, včetně očekávaných výstupů (nové znalosti, 
dovednosti a kompetence), stanovení metod monitoringu a hodnocení práce 

− způsob uznání praktické stáže 

− podpisy zástupců všech smluvních stran 

6.5 Za vysílající instituci podepisuje smlouvu odpovědná osoba univerzitní součásti, stanovená 
děkanem univerzitní součásti (popř. ředitelem Institutu celoživotního vzdělávání), která je 
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kompetentní posoudit odborný přínos a pracovní zátěž studenta během praktické stáže  
a uznat množství přidělených kreditů. Pro stanovení výše uznaných kreditů se přiměřeně 
použije ustanovení bodů 4.5 až 4.7. 

6.6 Smlouvu o praktické stáži je možné změnit. Student je případnou změnu povinen písemně 
vyřídit ihned, jakmile nastane. Změna musí být schválena všemi smluvními stranami. 

 
ČLÁNEK 7 

Metodika uznání zahraniční praktické stáže 

7.1 Při uzavírání smlouvy o praktické stáži je nutné stanovit, zda je stáž standardní součástí 
studijního programu studenta na MENDELU. Pokud ano, stáž bude studentovi uznána jako 
povinná odborná praxe. Pokud již student povinnou odbornou praxi absolvoval, bude 
mu uznána jako volitelný předmět. 

7.2 Student je povinen dodat na zahraniční oddělení univerzitní součásti žádost o uznání výsledků 
praktické stáže a přiložit výstupní certifikát z praktické stáže, který obsahuje dobu konání 
stáže, hodnocení stážisty, vykonané činnosti, získané dovednosti atp. nejpozději  
do 7 dnů po obdržení certifikátu z praktické stáže. 

7.3 Praktická stáž musí být studentovi uznána na základě smlouvy o praktické stáži a v souladu 
se studijním plánem. 

7.4 Zahraniční praktická stáž musí být evidována v Dodatku k diplomu studenta. 
 
 

ČLÁNEK 8 
Závěrečná ustanovení 

8.1 Tato směrnice nabývá platnosti dnem vyhlášení a účinnosti 15. den ode dne vyhlášení. 
8.2 Touto směrnicí se Směrnice č. 1/2015 zrušuje. 
 
 
 
 

prof. RNDr. Ladislav Havel, CSc.  

 rektor 


