
MASARYKOVA UNIVERZITA 

PEDAGOGICKÁ FAKULTA 

Pedagogická fakulta MU, studijní oddělení, Poříčí 7, 603 00 Brno 
www.ped.muni.cz    

 

UČO, jméno, příjmení: 

Den, měsíc, rok narození: 

Adresa: 

Program, obor, forma studia: 

Semestr studia: 

 

Ţádost o uznání předmětů z jiné vysoké školy 
 
Žádám o uznání předmětů absolvovaných na jiné vysoké škole. Předměty Pedagogické fakulty MU, 
které požaduji uznat, a jejich ekvivalenty absolvované na jiné vysoké škole upřesňuji níže. Přílohou 
mé žádosti je vysokou školou potvrzený výpis absolvovaných předmětů, potvrzené sylaby 
absolvovaných předmětů (potvrzuje např. studijní oddělení, katedra, institut, ústav) a potvrzení o 
aktuálním studiu na jiné VŠ (resp. potvrzení o absolvovaném studiu nebo o neúspěšném studiu 
na jiné VŠ). 
 
 

…………………………………     ……………………………………………… 
datum       podpis studenta 

 

 
Upozornění: 
Žádost je třeba doručit přes podatelnu fakulty, pracoviště studijního oddělení nebo poštou na 
adresu studijního oddělení (v zápatí formuláře). 
 

 
Charakteristika předchozího studia, v jehoţ rámci byly předměty absolvovány 
 
Název vysoké školy: 
Název fakulty: 
Studijní program: 
Studijní obor (či kombinace oborů): 
Forma studia (nehodící se škrtněte): prezenční – kombinovaná – distanční 
 
Předměty PdF MU, které ţádáte uznat, a jejich ekvivalenty absolvované na jiné VŠ 

 

PŘEDMĚT kód název z/k/zk kredity 

PdF:         

jiná VŠ:         

vyjádření garanta předmětu PdF: 
  

PŘEDMĚT kód název z/k/zk kredity 

PdF:         

jiná VŠ:         

vyjádření garanta předmětu PdF: 
  

PŘEDMĚT kód název z/k/zk kredity 

PdF:         

jiná VŠ:         

vyjádření garanta předmětu PdF: 
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