Manuál pro studenty Fakulty tropického zemědělství (FTZ)
„Jak postupovat při návratu z Erasmu“

Postup při návratu ze zahraničního studijního pobytu v rámci
programu Erasmus+
max. do 10ti dnů po návratu:
1) nahlášení návratu Ing. Vilimovské (osobní návštěva v kanc. RE 401, nejlépe ihned po návratu)
2) předání originálu Learning Agreement (LA) Ing. Vilimovské
zkontrolovat, jestli stránky v LA navazují na sebe a žádná není dvakrát
zkontrolovat jméno a příjmení v záhlaví LA
zkontrolovat originály podpisů/razítek v LA i v Changes (scan verze nepřípustné)
pokud chybí podpisy za FTZ → Ing. Hummelová (kanc. T136)
odevzdat 3 části LA až po stránku s Potvrzením délky pobytu vč. („Recognition
document“)
- tedy část s původními předměty (potvrzenou před vaším odjezdem, cca 5/2014),
část s Changes (potvrzenou v průběhu vašeho studia na zahr. univerzitě, cca
10/2014), Potvrzení délky pobytu (potvrzenou na konci vašeho studia na zahr.
univerzitě)
3) předání originálu Application form Ing. Vilimovské
4) nahlášení návratu na Studijním odd. FTZ (osobní návštěva v kanc. RE 113, nejlépe ihned po
návratu)
5) vyplnění Závěrečné zprávy online (internetový odkaz na Záv. zprávu vám přijde na konci pobytu
na e-mail)
6) pokud již máte originál Trasncript of Records (ToR) → postup viz níže

cca do dvou měsíců po návratu (maximálně však do 30.9.):
7) počkat na originál Trasncript of Records (ToR), který hostitelská univerzita většinou zasílá
dodatečně po vašem návratu na ČZU
8) s ToR v ruce si „oběhat“ uznání předmětů – postup viz níže

Uznávání zkoušek ze zahraničního studijního pobytu v rámci
programu Erasmus+
1) z webu FTZ (sekce Studium → Dokumenty → Formuláře Studijního odd.) stáhnout „Erasmus Žádost o uznání předmětů“ (dále jen „Žádost“)

2) vyplnit Žádost - Název předmětu, Kód odp. předmětu na FTZ (v případě volitelných předmětů
„N/A“), Název odpovídajícího předmětu na FTZ (v případě volitelných předmětů „Volitelný
předmět“), ECTS kredity (v případě odpovídajícího předmětu na FTZ – počet kreditů daného
předmětu, v případě volitelných předmětů – počet kreditů na zahr. instituci)
3) uznání tzv. „předmětu za předmět“
předmět studovaný v zahraničí se musí min. ze 65 % shodovat se sylaby předmětu
vyučovaného na FTZ
student se dostaví s Žádostí, sylaby z host. univerzity, ToR, studijními materiály a
poznámkami ke garantovi předmětu
garant předmětu vyplní „Vyjádření garanta předmětu“
• souhlasím (a vyplní datum a výsledek zkoušky dle ToR)
• započteno + Zk. (a studenta přezkouší a napíše výsledek zkoušky dle znalostí
studenta)
• předmět neuznán (dle garanta se předmět studovaný na zahr. univerzitě
neshoduje ze 65 % s náplní jeho předmětu)
4) uznání tzv. „volitelného předmětu“
předmět studovaný v zahraničí se musí shodovat s náplní oboru, který student studuje na
FTZ
student se dostaví s Žádostí, sylaby z host. univerzity, ToR, studijními materiály a
poznámkami ke garantovi oboru (většinou vedoucí katedry)
garant oboru (vedoucí katedry) vyplní „Vyjádření garanta předmětu“
• souhlasím (a vyplní datum a výsledek zkoušky dle ToR)
• započteno (student má uznaný zápočet, ale musí udělat zkoušku u garanta
předmětu)
• předmět neuznán (dle garanta oboru/vedoucího katedry je předmět mimo hlavní
vyučovaný směr a nepatří do oboru)
5) vyplněnou Žádost student předá ke schválení („Vyjádření FTZ“) na Studijní odd. FTZ (a nechá si
udělat fotokopii)

6) po schválení Žádosti Studijním odd. FTZ si student vyplní poslední stránku LA
doplní „Table E – ToR“ dle originálu ToR (pokud již tato tabulka nebyla vyplněna zahr.
univerzitou) – v tomto případě není nutný originál podpis a razítko ze zahr. univerzity
(stačí doložit ToR); finální počet ECTS kreditů = počet kreditů za úspěšně odstudované
předměty
• příklad správně vyplněné části Table E – ToR:

doplní „Table F – Recognition outcomes“
• Component code (Kód odp. předmětu na FTZ, v případě volitelných předmětů
„N/A“)
• Component title (as indicated in the course catalogue) at the sending institution
(Název odpovídajícího předmětu na FTZ, v případě volitelných předmětů
„Optional course – název předmětu na zahr. univerzitě“)
• Number of ECTS credits (v případě odpovídajícího předmětu na FTZ – počet
kreditů daného předmětu, v případě volitelných předmětů – počet kreditů
předmětu na zahr. instituci)
• Sending institution grade, if applicable (možnosti známka/zápočet/proškrtnout –
dle Žádosti o uznání předmětů)
• v případě, že si student nechá uznat pouze část odstudovaných předmětů, je
celkový počet kreditů roven počtu kreditů uznaných předmětů; na další řádek
pak pokračuje předměty odstudovanými, ale neuznanými
• příklad správně vyplněné části Table F – Recognition outcomes:

stránky s Table E a Table F student zašle elektronicky na hummelova@ftz.czu.cz spolu se
scanem ToR a Žádosti
po potvrzení Table E a Table F v LA zahraničním odd. FTZ (Ing. Hummelová) student
předá tento dokument Ing. Vilimovské
7) po schválení Žádosti Studijním odd. FTZ si student vyplní „Certificate of Study Abroad“ (dále jen
„Certifikát“), k dispozici na webu FTZ (sekce Studium → Dokumenty → Formuláře Studijního
odd.)

vyplnit Host University, Name and Surname, date of Birth
do části „Host university“ vyplnit všechny předměty studované na zahr. univerzitě –
• Course Unit Code (kód předmětu studovaného na zahr. univerzitě dle ToR)
• Course Unit Title (název předmětu studovaného na zahr. univerzitě dle ToR)
• ECTS Grade (známka A - E/F dle ToR)
• ECTS Credits (počet kreditů předmětu studovaného na zahr. univerzitě dle ToR)
do části “CULS Prague” vyplnit předměty zrcadlově, dle Žádosti a ToR –
• Equivalent Course Unit Code (kód odp. předmětu na FTZ, v případě volitelných
předmětů „N/A“)
• Equivalent Course Unit Title (Název odpovídajícího předmětu na FTZ, v případě
volitelných předmětů „Optional course“)
• Grade (známka dle stupnice ČZU, tedy A=1, B/C = 2, D/E = 3, F=4)
• ECTS Credits (v případě odpovídajícího předmětu na FTZ – počet kreditů daného
předmětu, v případě volitelných předmětů – počet kreditů předmětu na zahr.
instituci)
student zašle vyplněný Certifikát elektronicky na hummelova@ftz.czu.cz spolu se
scanem ToR a Žádosti
po potvrzení Certifikátu zahraničním odd. FTZ (Ing. Hummelová) student předá tento
dokument spolu s kopií ToR na Studijním odd. FTZ

