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Článek 1

Obecná ustanovení
1. Tento výnos upravuje uznávání studia a kreditu v rámci zahraničních
studentských mobilit podle požadavku ECTS (European Credit Transfer
System), realizovaných na základě programu Erasmus +, a to jak studijních
pobytu, tak praktických stáží.

2 . Student vyslaný do zahraničí v rámci programu Erasmus+ musí být zapsán
do akreditovaného bakalářského, magisterského nebo doktorského studijního
programu na AMU do minimálně druhého ročníku (platí pouze pro bakalářskou
úroveň studia). V případě výjezdu čerstvého absolventa na zahraniční
praktickou stáž je nutné podepsat veškeré dokumenty během studia na
vysílající vysoké škole; vyjíždějící musí mít v momentě podpisu dokumentu
statut studenta. Po návratu se na absolventa vztahují stejné povinnosti jako
na studenta školy (povinnost odevzdat potvrzení o délce pracovní stáže
a hodnocení pracovní stáže přijímající institucí, vyplnit závěrečnou zprávu).

Článek 2

Studijní smlouva pro studijní pobyt
1. Před odjezdem na studijní pobyt student vyplní Studijní smlouvu pro studijní
pobyt/Learning Agreement for Studies - Before the Mobility (příloha č 1) .
Smlouvu podepíše student, vedoucí domovské katedry a proděkan pověřený
mezinárodní agendou příslušné fakulty, čímž se stává závaznou studijní
smlouvou.
2. Případné změny ve Studijní smlouvě pro studijní pobyt konzultuje student
s koordinátory přijímající i vysílající instituce. Všechny změny musí být
zaznamenány v sekci During the Mobility a písemně (případně e-mailovou
komunikací) odsouhlaseny studentem, přijímající i vysílající institucí, a to do
jednoho měsíce po příjezdu na přijímající instituci.
3. Neschválené změny ve Studijní smlouvě pro studijní pobyt se považují
za nesplnění schváleného studijního plánu a předměty absolvované mimo
Studijní smlouvu pro studijní pobyt a počet kreditu za ně získaných nemusí
být uznány. Transcript of Records (příloha č. 2) se studijními výsledky
ze zahraničního pobytu musí být v souladu se Studijní smlouvou pro studijní
pobyt.
4. Poruší-li student podmínky Studijní smlouvy pro studijní pobyt, je povinen
vrátit finanční podporu nebo její poměrnou část stanovenou vysílající institucí.

Článek 3

Studijní smlouva pro praktickou stáž
1. Před odjezdem na praktickou stáž student vyplní Studijní smlouva pro
praktickou stáž/Learning Agreement for Traineeships - Before the Mobility
(příloha č. 3). Smlouvu podepíše student, přijímající organizace a vedoucí
domovské katedry a proděkan pověřený mezinárodní agendou příslušné
fakulty, čímž se smlouva stává závaznou. Ve Studijní smlouvě pro praktickou
stáž bude specifikováno, jakým z pů sobe m bude stáž studentovi uznána

po návratu (viz. čl. 5 tohoto výnosu); uznávání praktické stáže se nevztahuje
na vyjíždějící absolventy.
2. Případné změny ve Studijní smlou vě pro praktickou stáž konzultuje student
s koordinátory přijímající i vysílající instituce. Všechny změny musí být
zaznamenány v sekci During the Mobility, písemně (případně e-mailovou
komunikací) odsouhlaseny studentem, přijímající i vysílající institucí, a to do
jednoho měsíce po příjezdu na přijímající instituci.
3. Neschválené změny ve Studijní smlouvě pro praktickou stáž se považuj í za
nesplnění schváleného pracovního plánu. V případě negativního ohodnocení
studentského výkonu v průběhu praktické stáže přijímající institucí není
vysílající instituce povinna zanést praktickou stáž do Dodatku k diplomu.
4. Poruší-li student podmínky Studijní smlouvy pro praktickou stáž, je povinen
vrátit finanční podporu nebo její poměrnou část stanovenou vysílající institucí.

Článek 4

Uznávání studijního pobytu
1 . V případě studijního pobytu je student povinen získat m i n i málně 18 kreditu
za semestr, a to i pokud má na své domovské katedře splněné studijní
povinnosti; kredity navíc mu budou uznány buď jako volitelné předměty
s kódy předmětu vysílající školy, anebo jako tzv. cizí předměty s kódy
předmětu přijímací školy, a zaneseny do Dodatku k diplomu.
2. Na základě Transcript of Records potvrzeného přijímající institucí student
vyplní třetí část studijní smlouvy (After the mobility).
3. Splnění studijního plánu ze Studijní smlouvy a uznání jednot livých předmětu
posuzuje vedoucí katedry nebo proděkan pověřený mezinárodní agendou
příslušné fakulty v souladu s náplní studijního programu studenta. O uznání
předmětu a kreditu získaných na p řijímající instituci rozhoduje děka n dle
Studijního řádu AMU, článek 8, odst. 8. , nebo jím pověřený akademický
pracovník.
4 . Vyplněný a podepsaný originál třetí části smlouvy After the Mobility předá
student studijnímu oddělení příslušné fakulty a kopii odevzdá na
mezinárodním oddělení příslušné fakulty do 14 dnu po návratu ze studijního
pobytu, ve výjimečných případech nejpozději týden před termínem zápisu
do vyššího ročníku nebo týden před termínem státní zkoušky.
5. Studijní oddělení fakulty zapíše do SIS KOS uznané předměty a kreditové
ohodnocení na základě řádně vyplněné a podepsané třetí části studijní
smlouvy After the Mobility.

Článek 5

Uznávání pracovní stáže
1. Po skončení praktické stáže zajistí student řádné vyplnění sekce After the
Mobility přijímající institucí. Vyplněný a podepsaný formulář student odevzdá
na Mezinárodním oddělení fakulty .

2 . V případě praktické stáže budou studentovi uznány kredity, pokud program
stáže na vysílající instituci obsahuje předmět odpovídající praxi v oboru.
3. Pokud studentův program stáže na vysílající instituci takový předmět
neobsahuje, muže vedoucí domovské katedry rozhodnout o uznání kreditu na
základě studentem získané zkušenosti, která odpovídá výsledkŮm učení
předmětu obsažených ve studijním plánu na domovské katedře.
4. Pokud získaná zkušenost neodpovídá výstupům z učení předmětu obsažených
ve studijním plánu, realizace stáže však byla posouzena jako přínosná, je
studentovi praktická stáž uznána jako volitelný předmět Zahraniční praktická
stáž s kreditovým ohodnocením. Tento předmět je pak zanesen do seznamu
absolvovaných předmětu v Dodatku k diplomu.
5. Pokud nelze studentovi praktickou stáž uznat jako předmět s kreditovým
ohodnocením, je možné její absolvování uvést v poznámce v Dodatku
k diplomu, bez kreditového ohodnocení.

Článek 6
Závěrečná ustanovení

1. Tento výnos je platný a účinný od 1. června 2015.
2. Tímto výnosem se ruší výnos rektora č. 4/2012.

