
Ministerstvo školství, mládeže a telovýchovy registrovalo podle § 36 odst. 2 a odst. 4
a § 41 odst. 2 zákona C. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o zmene a doplnení
dalších zákonu (zákon o vysokých školách), dne 30. cervence 2009 pod c,j.
11 892/2009 - 30 zmeny Studijního a zkušebního rádu Uníverzíty Jana Amose
Komenského Praha s.r.o.
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doc. Ing. Václav Vinš, CSc.
reditel odboru vysokých škol

II.

Zmeny
Studijního a zkušebního rádu

Univerzity Jana Amose Komenského
Praha s.r.o.

CI.l
Studijní a zkušební rád Vysoké školy Jana Amose Komenského s.r.o. se mení
takto:

Vkládá se príloha C. 1 ke Studijnímu a zkušebnímu rádu, která vcetne názvu zní
"Podmínky studia a individuální studijní plány pro absolventy vyšších odborných
škol".

CI. II

Tyto zmeny Studijního a zkušebního rádu Jana Amose Komenského Praha s.r.o.
nabývají platnosti podle § 36 odst. 4 a § 41 odst. 2 zákona C. 111/1998 Sb., o
vysokých školách a o zmene a doplnení dalších zákonu (zákon o vysokých školách),
dnem registrace Ministerstvem školství, mládeže a telovýchovy.

doc. PhDr. Luboš Chaloupka, CSc. v.r.
rektor



Univerzita Jana Amose Komenského Praha 5.r.O

"Príloha c. 1 ke Studijnímu a zkušebnímu rádu UJAK

Podmínky studia a individuální studijní plány

pro absolventy vyšších odborných škol



Podmínky studia absolventu vyšších odborných škol

studujících bakalárský studijní program

platné od akademického roku 2009/2010

1. V souladu s doporucením Ministerstva školství, mládeže a telovýchovy z listopadu
2005 a s § 49, odst. ] a 3 zákona c. ]]] /1998 Sb., o vysokých školách a o zmene a
doplnení dalších zákonu (zákon o vysokých školách), ve znení pozdejších predpisu
(dále jen "zákon") Univerzita Jana Amose Komenského Praha s.r.o. (dále jen
"UJAK") stanovuje odlišné podmínky pro splnení studijních povinností, vcetne jejich
odlišného rozsahu pro absolventy vyšších odborných škol, kterí byli prijati ke studiu
akreditovaných bakalárských studijních programu a oboru.

2. Podmínkou prijetí ke studiu v bakalárském studijním programu je pro absolventy
vyšších odborných škol (dále jen "absolvent VOŠ") dosažení úplného stredního nebo
úplného stredního odborného vzdelání a úspešné absolvování vyšší odborné školy
(dále jen "VOŠ") ve shodném nebo príbuzném studijním oboru. Po prijetí absolventa
VOŠ ke studiu v bakalárském studijním programu na UJAK muže student predložit
rektorovi písemnou žádost o uznání cásti studia absolvovaného na VOŠ.

3. Na základe posouzení žádosti studenta umožnuje rektor svým rozhodnutím nástup
studenta do vyššího rocníku a uznání cásti studia absolvované na VOŠ jako
odpovídající ekvivalent zkoušek a zápoctu, které jsou soucástí studijních plánu UJAK.
Rektor muže svým rozhodnutím stanovit rozdílové zkoušky. Státní zkouška je
skládána v plném rozsahu vyplývajícím z akreditovaných studijních programu.

4. Studium probíhá podle individuálního studijního plánu pro absolventy VOŠ, který
zohlednuje predmety absolvované na VOŠ. Do individuálního studijního plánu jsou
zarazeny povinné predmety profilující studijní obor a garantující získání odbornosti
studovaného oboru a naplnení profilu absolventa v souladu s podmínkami akreditace.
Do individuálního studijního plánu mohou být zarazeny i další doplnující predmety,
které nebyly soucástí studia na VOŠ, pro naplnení profilu absolventa príslušného
oboru.

5. Studium je urceno zejména absolventum stejných nebo príbuzných studijních oboru,
které byly obsahem studia na VOŠ.

6. Výuka bude realizována v prezencní a kombinované forme v závislosti na poctu
zapsaných studentu.

7. Praxe absolvovaná na VOŠ se uznává.

8. Uchazeci - absolventi VOŠ o studium k prihlášce ke studiu bakalárského studijního
programu uskutecnovaného UJAK predloží:
a) maturitní vysvedcení ze strední školy;
b) vysvedcení a diplom z VOŠ;
c) výpis splnených studijních povinností potvrzený VOŠ (tento výpis bude

podkladem k žádosti o uznání splnených studijních povinností z VOŠ).
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9. Studium je zakonceno státní záverecnou zkouškou v bakalárském studiu dle § 45, odst.
3 zákona a absolvent získává akademický titul "bakalár" (ve zkratce "Bc." uvádené
pred jménem) dle § 45 odst. 4 zákona."

3


