Č. j. AMU/900/21/00121
PID AMU/21/425969

V Praze dne 26. 7. 2021

VÝNOS REKTORKY č. 7/2021,
o uznávání studia v rámci zahraničních studentských mobilit realizovaných na základě
programu Erasmus+

Článek 1
Obecná ustanovení
1)

Tento výnos upravuje uznávání studia a kreditů podle požadavků ECTS (European Credit Transfer
System) v rámci zahraničních studentských mobilit, realizovaných na základě programu Erasmus+,
a to jak studijních pobytů, tak praktických stáží, kdy některá z fakult Akademie múzických umění
v Praze (AMU) je vysílající institucí.

2)

Zahraničních studentskou mobilitou realizovanou na základě programu Erasmus+ pro účely tohoto
výnosu může být:
a) Studijní pobyt,
b) Praktická stáž.

3)

Student vyslaný do zahraničí v rámci programu Erasmus+ musí být zapsán do akreditovaného
bakalářského, magisterského, navazující magisterského nebo doktorského studijního programu na
AMU.

4)

Vyjíždějící musí mít v momentě podpisu studijní smlouvy statut studenta, v případě výjezdu čerstvého
absolventa na zahraniční praktickou stáž je nutné podepsat veškeré dokumenty během studia na
AMU. Po návratu se na absolventa vztahují stejné povinnosti jako na studenta školy (např. povinnost
odevzdat potvrzení o délce praktické stáže a hodnocení praktické stáže přijímající institucí, vyplnit
závěrečnou zprávu v souladu s pravidly programu Erasmus+).
Článek 2
Studijní pobyty
Smlouva pro studijní pobyt

1)

Před odjezdem na studijní pobyt student vyplní Studijní smlouvu pro studijní pobyt /Learning
Agreement na https://learning-agreement.eu dle příslušných pokynů případně zveřejněných
na www.amu.cz a webových stránkách jednotlivých fakult, a v případě, že to přijímající instituce
vyžaduje, může být Studijní smlouva pro studijní pobyt vyplněna i listině (příloha č. 1). Smlouvu
podepíše student, proděkan pověřený mezinárodní agendou příslušné fakulty a zástupce přijímající
instituce, čímž se stává závaznou studijní smlouvou pro studijní pobyt.

2)

Případné změny ve Studijní smlouvě pro studijní pobyt konzultuje student s koordinátory přijímající
i vysílající instituce. Všechny změny musí být zaznamenány v sekci Changes to Learning Agreement
(prostřednictvím https://learning-agreement.eu) 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 kreditů za
ně získaných nemusí být uznány.

4)

Transcript of Records (příloha č. 2) se studijními výsledky ze zahraničního pobytu musí být v souladu
se Studijní smlouvou pro studijní pobyt.

5)

Poruší-li student podmínky Studijní smlouvy pro studijní pobyt, případně nezíská-li dostatečný počet
kreditů ECTS dle odstavce 6, je povinen vrátit finanční podporu nebo její poměrnou část stanovenou
vysílající institucí.
Uznávání studijního pobytu

6)

V případě studijního pobytu v délce
a) 5 – 30 dní je student povinen získat minimálně 3 kredity ECTS
b) 31 – 90 dnů je student povinen získat minimálně 10 kreditů ECTS
c) 91 dnů a déle je student povinen získat minimálně 18 kreditů ECTS za semestr, a to i pokud má
na AMU splněné studijní povinnosti; kredity navíc mu budou uznány buď jako volitelné předměty

2

s kódy předmětů AMU, anebo jako tzv. cizí předměty s kódy předmětů přijímací instituce, a zaneseny
do Dodatku k diplomu.
7)

Na základě Transcript of Records potvrzeného přijímající institucí student vyplní formulář Proof or
Recognition (příloha č. 3).

8)

Splnění studijního plánu ze Studijní smlouvy pro studijní pobyt a uznání jednotlivých předmětů
posuzuje vedoucí katedry nebo proděkan pověřený mezinárodní agendou příslušné fakulty v souladu
s náplní studijního programu studenta. O uznání předmětů a kreditů získaných na přijímající instituci
rozhoduje děkan dle Studijního a zkušebního řádu AMU, článek 4, odst. 2.

9)

Vyplněný a podepsaný originál formuláře Proof of Recognition předá student mezinárodnímu
oddělení příslušné fakulty AMU do 14 dnů po návratu ze studijního pobytu.

10) Studijní oddělení fakulty zapíše do studijního informačního systému KOS uznané předměty
a kreditové ohodnocení na základě řádně vyplněného a podepsaného formuláře Proof of Recognition
a rozhodnutí děkana.
Článek 3
Praktické stáže
Smlouva pro praktickou stáž
1)

Před odjezdem na praktickou stáž student vyplní Studijní smlouvu pro praktickou stáž/Learning
Agreement for Traineeships (příloha č. 4) – Before the Mobility. Smlouvu podepíše student, vedoucí
vysílající katedry, proděkan pověřený mezinárodní agendou příslušné fakulty a zástupce přijímající
instituce, čímž se smlouva stává závaznou. Ve Studijní smlouvě pro praktickou stáž bude
specifikováno, jakým způsobem bude stáž studentovi uznána po návratu (viz odst. 5 a násl. tohoto
článku); uznávání praktické stáže se nevztahuje na absolventy.

2)

Případné změny ve Studijní smlouvě 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 považují za nesplnění schváleného
pracovního plánu. V případě nesplnění schváleného pracovního plánu či 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, nebo v případě nesplnění
schváleného pracovního plánu či negativního ohodnocení studentského výkonu v průběhu praktické
stáže přijímající institucí, je povinen vrátit finanční podporu nebo její poměrnou část stanovenou
vysílající institucí.
Uznávání praktické stáže

5)

Po skončení praktické stáže zajistí student řádné vyplnění sekce After the Mobility přijímající institucí.
Vyplněný a podepsaný formulář student odevzdá na mezinárodním oddělení příslušné fakulty AMU.

6)

V případě praktické stáže budou studentovi uznány kredity, pokud jeho studijní plán na AMU obsahuje
předmět odpovídající náplni praktické stáže.

7)

Pokud studentův studijní plán na AMU takový předmět neobsahuje, může děkan rozhodnout o uznání
kreditů na základě studentem získané zkušenosti, která odpovídá výsledkům učení předmětů
obsažených ve studijním plánu na vysílající katedře.

8)

Pokud získaná zkušenost neodpovídá výstupům z učení předmětů obsažených ve studijním plánu na
AMU, realizace stáže však byla děkanem posouzena jako přínosná, může být studentovi praktická
stáž uznána jako volitelný předmět Zahraniční praktická stáž s kreditovým ohodnocením. Tento
předmět je pak zanesen do seznamu absolvovaných předmětů v Dodatku k diplomu.
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9)

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 4
Závěrečná ustanovení

1)

Tímto výnosem se ruší výnos rektora č. 5/2015.

2)

Tento výnos nabývá platnosti podpisem a účinnosti dne 1. 9. 2021.

PhDr. Ingeborg Radok Žádná v. r.
rektorka
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