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Na úvod dvě poznámky

1. Na KTF se uznává splnění jen takového množství předmětů, jejichž kreditové ohodnocení

nepřesáhne 25%z celkového počtu kreditů, které je nutné získat za celé studium
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UZNÁVÁNÍ ZKOUŠEK A ZÁPOČTŮ

2. Uznává se splnění pouze těch předmětů, jež jsou pro Vás na KTFpovinné nebopovinně

volitelné

Pečlivě proto zvažte, které předměty si chcete nechat uznat 
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Co je nutné předložit

1. řádně vyplněnou a podepsanou žádost v listinné formě

o Používá se jen předepsaný formulář – ke stažení na webu: 
Studijní záležitosti > Formuláře pro studenty
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o Pozor: V Karolince si u každého předmětu předem zkontrolujte , zda je předmět na KTF
zakončen zápočtem nebo zkouškou. Např. na základě zápočtu nelze požadovat uznání zkoušky

2. doklad o splnění příslušných zápočtů a zkoušek = výhradně dodatek k diplomu 
nebo potvrzený výpis splněných předmětů

o Předkládejte vždy originál nebo úředně ověřenou kopii
(scan dokumentu, obyčejná kopie nebo index nestačí)
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Náležitosti podkladů

Dodatek k diplomu / výpis splněných předmětů musí obsahovat: 

a) název vysoké školy a fakulty

b) typ a název studijního programu a oboru

c) úplný název splněného předmětu + kód předmětu (byl-li přidělen)

d) datum splnění předmětu
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e) typ atestace (zkouška, klasifikovaný zápočet, zápočet …)

f) stupeň hodnocení

g) klasifikační stupnici (používá-li daná VŠ/fakulta jiný systém než KTF)

Nejsou-li podklady v Čj, Slj, Aj, Nj nebo Ij , předložte i úředně ověřený překlad doČj
– netýká se předmětů splněných v rámci programu Erasmus
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Co nelze uznat za splněné

1. předměty ukončené s hodnocením „dobře“
(nebo jinou klasifikací odpovídající tomuto hodnocení)

2. předměty ukončené klauzurní prací

3. předměty Metodika nebo Příprava bc./dipl. práce 

4. státní závěrečnou zkoušku nebo její část
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5. předmět, jehož splnění Vám na KTF již jednou bylo uznáno

6. předmět, jehož splnění by se mělo uznat na základě jazykové zkoušky z jazykové školy 
(jazykové certifikáty apod.) nebo předmětu z vyšší odborné školy 
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