
FSV UK - Protokol o uznání studijních povinností absolvovaných v dřívějším studiu (dle čl. 8, odst. 16 SZŘ UK FSV a čl. 6, odst. 9 a 10 POS FSV UK) 

Jméno a příjmení: Studijní obor: Ročník: 
Email, mobil: Druh studia:*   bakalářské      navazující magisterské  prezenční      kombinované

Protokol je určen pro uznání jednoho předmětu. Žádám o uznání předmětu: 

VŠ a fakulta, na které byl 
předmět absolvován Druh studia* Název předmětu + kód předmětu Počet 

kreditů 
Typ 

examinace* Klasifikace Datum 
získání 

Bc NMgr Mgr Z KZ ZK 

K žádosti přikládám povinné přílohy: sylabus splněného předmětu a doklad o absolvování předmětu. 
Prohlašuji, že nemám neúspěšný pokus při plnění předmětu, který chci uznat na FSV. Datum a podpis studenta: 

Kód předmětu na FSV Název předmětu (celý název dle SIS) Počet 
kreditů 

Typ 
examinace* 

Klasifikace Typ předmětu dle 
studijního plánu:* 

Z KZ ZK P PV V 

Vyučující předmětu:**       doporučuji /       nedoporučuji* datum: podpis: 

Vyjádření: 

Garant/ka oboru:**    souhlasím /         nesouhlasím* datum: podpis: 

Vyjádření: 

Záznam studijního oddělení: datum: podpis: 

Upozornění! Nedílnou součástí protokolu je sylabus splněného předmětu a originál dokladu včetně razítka, na jehož základě jsou předměty uznávány.(např. 
potvrzený výpis známek studijním oddělením včetně razítka) Student si nejprve zajistí podpis vyučujícího na začátku výuky v daném semestru, poté jde za 
garantem svého oboru. Datum uznání je datum podpisu garanta oboru. Všechny dokumenty se poté předají na studijní oddělení ke zpracování. 

*Označte správnou variantu. Zkratky: Z = zápočet, KZ = klasifikovaný zápočet, ZK = zkouška, P = povinný, PV = povinně volitelný, V = volitelný
**doplňte jméno + příjmení
Lhůta pro možnost uznání kontroly studia předmětu se stanoví na 5 let v případě bakalářského studia, 4 roky v případě magisterského studia a 6 let 
v případě doktorského studia (POS čl. 6, odst. 9 a 10). Počítá se od data zkoušky.
Vyplňte žádost na PC, vytiskněte a podepište. Žádost s vyjádřením a podpisem vyučujícího a garanta doručte na studijní odd.
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