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Uznávání předmětů z VOŠ a VŠ 

Vážení budoucí studenti, 

pokud jste již studovali  vyšší odbornou školu či jinou vysokou školu a chtěli byste studovat na VŠPP,  
naše škola nabízí možnost uznání úspěšně absolvovaných předmětů. 

Podmínky uznání: (viz studijní a zkušební řád, směrnice o postupu při uznávání zkoušek a zápočtů) 

 shoda obsahu absolvovaných předmětů na jiné škole s obsahem předmětů studovaných na 
VŠPP a rovněž shodný způsob zakončení studia předmětů, jejichž uznání je požadováno 

 doba, která uplynula od ukončení studia daného předmětu a změny v jeho obsahu 
 uznány Vám mohou být pouze dílčí předměty, VŠPP neuznává státní ani souborné zkoušky 
 maximální počet kreditů, který Vám může být uznán, je 120 
 uznáváme předměty klasifikované známkou výborně, velmi dobře  i dobře 

Poplatky: 

 vyřízení žádosti o uznání předmětů je pro studenty VŠPP zcela zdarma 
 pokud ještě nejste studentem VŠPP a nemáte zaplacené školné alespoň za 1. semestr studia, 

účtuje si VŠPP poplatek za vyřízení žádosti, který je Vám po zápisu do studia vrácen 

1. žádost o uznání méně jak 5 předmětů - poplatek 500,- Kč 
2. žádost o uznání více jak 5 předmětů - poplatek 5.000,- Kč 

Ve studijních plánech pro konkrétní studijní obor naleznete seznam všech předmětů, které jsou pro 
daný obor povinné. Porovnejte předměty Vámi vystudované a předměty, které nabízí naše škola. 
Podívejte se hlavně na to, čím je předmět zakončen (jestli zápočtem či zkouškou) a pokud se bude 
anotace i zakončení předmětu shodovat, je možné Vám tento předmět uznat. 

V případě Vašeho zájmu seznámit se podrobně s obsahem konkrétních předmětů, kontaktujte prosím 
naše studijní oddělení. 

Uznané předměty jsou Vám započteny do počtu kreditů, které musíte získat za celé studium na VŠPP, 
tj. do počtu 180 kreditů. Každému uznanému předmětu je přiřazen počet kreditů podle studijního 
programu VŠPP. 

Vyřízení žádosti  o uznání trvá zpravidla 2 - 3 týdny podle počtu uznávaných předmětů. 

Jestliže byste se rozhodli na naši školu nastoupit, k uznání předmětů je třeba předložit: 

http://www.vspp.cz/Frontend/Webroot/uploads/files/2015/10/studijni_a_zkusebni_rad103.pdf
http://www.vspp.cz/Frontend/Webroot/uploads/files/2015/10/smernice_o_postupu_pri_uznavani_zkousek_a_zapoctu52.pdf
http://www.vspp.cz/cs/informace-pro-studenty/studijni-a-casove-plany
http://www.vspp.cz/cs/kontakty/studijni-oddeleni
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1) výkaz o studiu (index), příp. ověřený dokument studijního oddělení 
2) sylaby (anotace) předmětů, které chcete uznat 
3) žádost o uznání předmětů viz:  formulář  

 

http://www.vspp.cz/Frontend/Webroot/uploads/files/2015/10/zadost_o_uznani_predmetu63.pdf

