Směrnice Lékařské fakulty Masarykovy univerzity
č. 2/2016
o Uznávání předmětů na LF MU
Podle § 28 odst. 1 zákona č. 111/1998 sb., o vysokých školách a o změně
a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „zákon o vysokých školách“), vydávám tuto směrnici.
Čl. I. Úvodní ustanovení

1. Ustanovení této směrnice navazují zejména na Studijní a zkušební řád
Masarykovy univerzity, zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách,
2. Tato směrnice určuje v návaznosti na článek 14 Studijního a zkušebního řádu
Masarykovy univerzity (dále jen „SZŘ MU“) pravidla pro uznávání předmětů
na Lékařské fakultě Masarykovy univerzity (Dále jen „LF MU“).

Čl. II. Uznávání předmětů
1. Ustanovení této směrnice se vztahují na uznávání předmětů ve všech stupních
studia, včetně doktorských studijních programů.
Čl. III. Žádosti
1. Žádost o uznání předmětu může podat aktivní student LF MU, nebo student
s přerušeným studiem.
2. Student ve své žádosti může požádat o uznání předmětů, které absolvoval:
a. v předchozím nebo souběžném studiu na MU,
b. v předchozím nebo souběžném studiu na jiné vysoké škole v České
republice, nebo v zahraničí, popřípadě během studia na jiné
vysoké škole v České republice, nebo v zahraničí,
c. v předchozím nebo souběžném studiu v akreditovaném
vzdělávacím programu na vyšší odborné škole v České republice
nebo v zahraničí,
d. v předchozím nebo souběžném studiu v rámci celoživotního
vzdělávání.
3. Žádosti o uznání předmětů se zpravidla podávají v období před zahájením
semestrální výuky.
4. Žádosti o uznání předmětu absolvovaného v rámci LF nebo jiných fakult MU se
podávají výhradně elektronicky. Žádosti o uznání předmětů z jiné VŠ v ČR
nebo zahraničí se podávají v listinné formě, s náležitostmi vyplývajícími ze
Čl.14, odst. 2 SZŘ MU.

Čl. IV. Pravidla uznávání předmětů
1. Lze žádat pouze o uznání povinných a povinně volitelných předmětů studijního
oboru, v němž je student zapsán. Obsahová náplň a způsob ukončení musí být

2.

3.
4.

5.

shodný s předmětem, jehož uznání je požadováno. Volitelné předměty
nebudou uznány.
Předměty, složené z více částí (typicky seminářů, cvičení a přednášek), které
mají jako závěrečné ukončení zkoušku nebo kolokvium (dále jen „konečná
zkouška“), se uznávají, pouze pokud byla tato konečná zkouška, nebo
kolokvium, v předchozím studiu úspěšně vykonána/vykonáno. Předměty
z takovéto skupiny (dále jen dílčí předměty) lze výjimečně uznat, aniž by
student absolvoval konečnou zkoušku či kolokvium pokud jsou současně
splněny tyto podmínky
a. výuka skupiny předmětů byla rozložena do vícero ročníků
b. student v semestru, ve kterém dílčí předmět absolvoval, splnil
předpoklady pro zápis do následujícího semestru
c. neuznáním dílčího předmětu by byl zásadním způsobem zpomalen
řádný průběh studia
Předměty, které nemají více částí a jsou ukončeny zápočtem, se uznávají,
pokud byl v předchozím studiu zápočet získán.
Předměty jsou uznávány s klasifikací získanou při předchozím studiu.
Studentovi může být s předmětem uznána i kreditová hodnota předmětu ve
výši počtu kreditů v jeho aktuálním studiu.
Jednotlivé předměty z předchozího studia lze uznat, pokud od ukončení
předchozího studia, v němž student předmět úspěšně ukončil, neuplynuly více
než tři roky. Soubor dílčích předmětů lze uznat, pokud od poslední úspěšné
zkoušky v příslušném studiu neuplynuly více než tři roky.

Čl. V. Uznávání předmětů absolvovaných na Masarykově univerzitě
1. Za předpokladu splnění požadavků Článku IV lze zejména uznat:
a. předměty absolvované v dřívějším studiu shodného studijního oboru
na LF MU nebo při studiu shodného studijního oboru v rámci
programu celoživotního vzdělávání
b. předměty absolvované při dřívějším studiu nelékařského studijního
oboru na LF MU pro aktuálně studovaný jiný nelékařský studijní obor
c. předměty uvedené v příloze 1 absolvované v oboru Všeobecné
lékařství pro obor Zubní lékařství
d. předměty uvedené v příloze 2 absolvované v oboru Zubní lékařství
pro obor Všeobecné lékařství
2. Předměty absolvované v oboru Všeobecné lékařství, Zubní lékařství nebo
Stomatologie mohou být v nelékařských oborech uznány na základě
vyjádření garanta předmětu za předpokladu platnosti podmínek podle tohoto
článku.
3. U předmětů předchozího studia na LF MU ukončených kolokviem, kterých
ekvivalent má být v aktivním studijním oboru ukončen zkouškou, je možné
se souhlasem garanta předmětu uznat absolvovanou výuku předmětu a
umožnit studentovi vykonat pouze zkoušku.
4. U předmětů předchozího studia na LF MU ukončených zkoušku, kterých
ekvivalent má být v aktivním studijním oboru ukončen kolokviem, je možné
se souhlasem garanta předmětu předmět uznat.

Čl. VI. Uznávání předmětů absolvovaných na jiných vysokých školách
1. Předměty absolvované při dřívějším nebo souběžném studiu shodného nebo
podobného studijního oboru na jiné vysoké škole v ČR nebo v zahraničí
mohou být uznány za předpokladu splnění podmínek dle Článku 3
a kladného vyjádření garanta předmětu.
2. K žádosti o uznání student musí doložit
a. úplný výpis ze studijní evidence, tj. úřední potvrzení o úspěšném
absolvování každého předmětu včetně případné klasifikace, počtu
kreditů a počtu případných neúspěšných ukončení předmětu a
b. úředně potvrzenou osnovu každého předmětu s případným popisem
jeho začlenění do programu, oboru nebo směru, v jehož rámci byl
absolvován.
3. Nelze-li na základě
předložených
dokumentů posoudit úroveň
absolvovaného předmětu, může garant navrhnout, aby o uznání předmětu
bylo rozhodnuto na základě pohovoru se studentem. Pohovor probíhá před
tříčlennou komisí, kterou jmenuje příslušný proděkan pro výuku.
Čl. VII. Závěrečná ustanovení
1.
2.
3.
4.

Tato směrnice nabývá účinnosti dnem podpisu.
Otázky neupravené touto směrnicí se řídí SZŘ MU.
Výkladem směrnice pověřuji proděkana pro výuku v preklinických oborech.
Děkan LF může v mimořádných a písemně odůvodněných případech udělit
výjimku z ustanovení této směrnice.
5. Tato směrnice dnem své účinnosti ruší směrnici děkana Lékařské fakulty
Masarykovy univerzity č. 2/2013 o Uznávání předmětů na LF MU.
6. Tato směrnice nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti 1. září 2016.

V Brně
Dne 24. května 2016

prof. MUDr. Jiří Mayer CSc., v.r.
děkan

Příloha 1
Uznání předmětů absolvovaných při dřívějším studium Všeobecného
lékařství pro studium Zubního lékařství
Absolvovaný
předmět
VSBF011c
VLBF011c,
VLBF011p,
VSBI0121c,p
VSBI0222c,p
VLBI0121c,p
VLBI0222c,p
VSET021
VSLE7X1c,p
VSAN0131s,p
VSAN0232c,s,p
VSAN0333s,c,p
VLAN0121s,c,p
VLAN0222s,c,p
VSLC011c,p,s
VSBC0221s,p
VSBC041c,p,s
VLBC0321s,c
VLBC0422s,c,p
VSHE0221c,p
VSHE0322c,p
VLHE0221c,p
VLHE0322c,p
VSFY0321c,p,s
VSFY0422c,p,s
VLFY0321c,p,s
VLFY0422c,p,s
VSPO011c,p
VLPO011c,p
ZC011
ZC041
VLKM0311c

Uznání
předmětu - kód
ZLBF011c,p

Uznání předmětu
Název předmětu
Lékařská biofyzika
a informatika

ZLBI0121c
ZLBI0222c,p

Biologie I,II

ZLET021c,p

Lékařská etika I,II

ZLAN0131s
ZLAN0232s
ZLAN0333s,c,p

Anatomie I,II,III

ZLLC011s,p
ZLBC0221s,p
ZLBC041c,p,s

Lékařská chemie
Biochemie I,II

ZLHE0221c,p
ZLHE0322c,p

Histologie I,II

ZLFY0321c,p,s
ZLFY0422 c,p,s

Fyziologie I,II

ZLPO011c,p

První pomoc

ZC011
ZC041
ZLKM0311c

Zacházení s chemickými látkami

VSAJ0121
VLAJ0121
VSLT0121c,s
VSLT0221c,s
VLLT0121c,s
VLLT0222c,s
VSNV041c,p
VSAJ0222
VLAJ0222

VSAJ0121

VSPA0521c,p
VSPA0622c,p
VSPF0521c,p
VSPF0622c,p
VLCP0521c
VSIP0622c,p
VLFA0621c
VLFA0722c,p
VLCH0731c
VLCH0832c
ZK není

ZLPA0521c,p
ZLPA0622c,p
ZLPF0521c,p
ZLPF0622c,p
ZLCP051c
ZLIP061c,p
ZLFA0621c,p
ZLFA0722c,p
ZLCH0631c,p
ZLCH0732c
ZLCH0833c,p

poznámka

Komunikace
a sebezkušenost
Anglický jazyk I

ZLLT0121c,s
ZLLT0222c,s

Základy lékařské terminologie I,II

ZLNV041c,p
VSAJ0222

Neurovědy
Anglický jazyk II
Tělesná výchova I,II
Patologie I,II
Patologická fyziologie I,II
Chirurgická propedeutika
Interní propedeutika
Farmakologie I,II
Chirurgie I,II,III

výuka uznána, musí dodělat ZK

VLNE9X1c,p
VLVL9X61c
VLVL9X62c
VLVL9X63c
VLVL9X64c
VLVL7X65c
VLVL9X66c
VSDV7X21c
VSDV9X22c,p
VSOT7X1c,p
VLPD7X31c
VLPD0932c
VLPD1033c
VLNE9X1c,p
VLOL7X1a,
VLOL7X1
VLAM9X1c,p
VLPG0921c
VLPG1022c

ZLNE0811c,p
ZLVL7X61
ZLVL7X62
ZZVL7X63
ZLVL7X64
ZLVL7X65
ZLVL801p
ZLDV0711c,p

Neurologie I
Vnitřní lékařství blok 1
Vnitřní lékařství blok 2
Vnitřní lékařství blok 3
Vnitřní lékařství blok 4
Vnitřní lékařství blok 5
Vnitřní lékařství 1-6
Dermatovenerologie I,II

ZLOT0711c,p
ZLPD0911c,p

Otorinolaryngologie
Pediatrie I,II,III

ZLNE0811c,p
ZLOL0811c

Neurologie II
Oční lékařství

ZLAM911s
ZLPG0911p

Intenzivní medicína
Porodnictví a gynekologie I,II

Příloha 2
Uznání předmětů absolvovaných při dřívějším studium Zubního lékařství
pro studium Všeobecného lékařství
1. a 2. ročník studia
Absolvovaný
předmět
ZLHE0221c,
ZLHE0322c,p

Uznání
předmětu - kód
VLHE0221c,p
VLHE0322c,p

Uznání předmětu –
Název předmětu
Histologie a
embryologie I, II

ZLBC0221s,p
ZLBC041c,s,p
ZLPO011c,p
ZLLT0222c,p
ZLLT0121c,p
ZLAN0131s,p
ZLAN0232s,p
ZLAN0333s,c,p

VLBC0321s,c
VLBC0422s
VLPO011c,p
VLLT0121c,s
VLLT0222c,s
VLAN0121s,c
VLAN0222s,c
VLAN0222p

Biochemie I
Biochemie II
První pomoc
Základy lékařské
terminologie I, II
Anatomie I-II
.

ZLBI0121c,p
ZLBI0222c,p

VLBI0121c,p
VLBI0222c,p

Biologie I,II

ZLBF011c,p

VLBF011c
VLBF011p
VLFY0321c,p,s
VLFY0422c,p,s

Biofyzika

ZLFY0321c,p
ZLFY0422c,p

Fyziologie I, II

Poznámka
a) Histologie a embryologie I – plné uznání
b) Histologie a embryologie II - nutno doplnit znalosti
o oblast orofacia a uzavřít rozdílovou zkouškou (praktická
i teoretická)
uznání semináře a cvičení
doplnění praktických cvičení, rozdílová zkouška
plné uznání
plné uznání
uznání cvičení i seminářů I, uznání seminářů II
a doplnění pitevních cvičení-II (pitva trupu),
praktická i teoretická rozdílová zkouška z topografie krku
a trupu
uznání cvičení I, II, doplnění seminářů
a rozdílová zkouška
uznání cvičení, rozdílová zkouška s orientací
na přístrojovou techniku
doplnění praktických cvičení, absolvování seminářů,
nová zkouška

Počínaje 5. semestrem studia nemůže být žádný z předmětů
absolvovaných v ZL uznán namísto VL.

