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OPATŘENÍ  DĚKANA  KE STUDIU V RÁMCI 

PROGRAMU ERASMUS PRO  STUDENTY TF JU 

  

Podmínky studia v zahraničí pro studenty TF JU v Českých Budějovicích v rámci programu 

Erasmus jsou určeny následovně: 

  

•1.      Student studující v zahraničí v rámci programu Erasmus zůstává studentem TF JU, není 

možné z tohoto důvodu žádat o přerušení studia. 

  

2.   Před odjezdem na studia se řádně zapíše ke studiu do dalšího ročníku/semestru na TF JU 

v termínech zveřejněných v opatření děkana k zápisu a organizaci akademického roku. Zapíše 

si předměty, které chce v příslušném semestru/akademickém roce absolvovat a to buď 

v zahraničí (stejný předmět nebo jeho ekvivalent), nebo na TF JU. Před odjezdem předloží na 

studijním oddělení TF JU index k uzavření předešlého akademického roku a oznámí příslušné 

studijní referentce svůj pobyt v zahraničí. 

  

3.   Do 30. dubna resp. do 31. října daného akademického roku vykáže na studijním oddělení 

dle zapsaných předmětů zisk minimálně 20 resp. 40 kreditů (v případě studia v zahraničí po 

celý ak. rok musí student splnit předměty zapsané na zimní semestr  

na TF JU do 30. dubna), přičemž je povinen během studia v zahraničí získat minimálně 15 

resp. 30 kreditů z odborných předmětů. V ojedinělých případech, a to z vážných důvodů, 

může děkan tento minimální počet snížit. Na studenta, který studuje v roce, ve kterém již 

může splnit podmínky pro řádné ukončení studia dle  

čl. 16. Studijního a zkušebního řádu JU, se tento požadavek minimálního počtu odborných 

předmětů a kreditů nevztahuje, nicméně i on je povinen prokázat úspěšné absolvování 

předmětů či práce na bakalářské resp. diplomové práci během pobytu  

v zahraničí. 

  

4.   Vykáže-li student absolvování předmětů v zahraničí naprosto odlišných od studijního 

programu studovaného na TF JU zkouškou či zápočtem, mohou mu být tyto předměty uznány 

v rámci výběrových předmětů daného studijního programu. O uznání těchto předmětů a jejich 

kreditní bonifikaci rozhoduje proděkan pro studijní a pedagogickou činnost. 

  



  

Toto opatření je závazné od ak. roku 2007/2008. 

doc. Dr. Jiří Kašný, Th.D., děkan TF JU 

 


