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Směrnice děkana č. 8/2013
Pravidla pro přestupy v bakalářském studiu
1. Úvodní ustanovení

Přestupem se v této směrnici rozumí ukončení studia v jednom oboru studijního programu (SP) a
bezprostřední pokračování ve studiu v jiném oboru téhož, případně jiného SP (dále: cílový obor).

Žádost o přestup musí být doporučena ředitelem ústavu, který garantuje cílový obor (s výjimkou
oboru „Strojní inženýrství“) a podána nejpozději v předposledním týdnu zkouškového období
zimního semestru nebo v posledním týdnu zkouškového období letního semestru, po němž má
přestup následovat. Podmínky pro přestup musí být splněny v den podání žádosti. V opačném
případě bude žádost zamítnuta.

Podmínkou povolení přestupu jsou mimo jiné dostatečné kapacitní možnosti cílového oboru.

Předměty jsou při přestupu uznány v souladu se směrnicí děkana.

Student je obvykle zařazen do ročníku na základě dosud nesplněných studijních povinností
takovým způsobem, který mu umožní nejsnáze sestavit rozvrh.
2. Přestup z obecného oboru „Strojní inženýrství“ nebo oboru SP „Aplikované vědy v inženýrství“
na profesní obor studijního programu „Strojírenství“

Podmínkou pro přestup po zimním semestru prvního ročníku studia je splnění podmínky pro
postup do letního semestru profesního studia.

Podmínkou pro přestup po prvním ročníku studia je splnění podmínky pro postup do dalšího roku
studia. Obvykle následuje studium druhého ročníku.

Podmínkou přestupu po druhém nebo třetím ročníku studia je:

získání alespoň 20 kreditů za aktuální akademický rok z povinných či povinně volitelných
předmětů, které nebyly uznány z dřívějšího studia,

zakončení povinných a povinně volitelných předmětů, které jsou obsaženy také ve studijním
plánu cílového oboru a student je má zapsány podruhé.
Obvykle následuje studium téhož ročníku.
3. Přestup z profesního oboru studijního programu „Strojírenství“ na obecný obor „Strojní
inženýrství“ nebo na obor SP „Aplikované vědy v inženýrství“

Přestup je možný po zimním semestru 1. ročníku studia na základě výborných studijních výsledků.

Podmínkou přestupu je dosažení váženého studijního průměru alespoň 1,50 a získání alespoň
17 kreditů z povinných a povinně volitelných předmětů, které nebyly uznány z dřívějšího studia,
v době podání žádosti.
4. Přestup mezi obecným oborem „Strojní inženýrství“ a oborem SP „Aplikované vědy
v inženýrství“

Přestup může proběhnout na konci prvního ročníku. Obvykle následuje studium druhého ročníku.

Podmínkou přestupu je splnění podmínky pro postup do vyššího ročníku v době podání žádosti.
5. Závěrečná ustanovení

Výkladem jednotlivých ustanovení této směrnice je pověřeno studijní oddělení FSI.

Směrnice vstupuje v platnost dnem podpisu, kdy se ruší platnost směrnice děkana č. 8/2011.
Prof. RNDr. Miroslav Doupovec, CSc., dr.h.c.
děkan

