
Zápis do  IS -  ERASMUS 
 

Vážení kolegové, 

 

dovolte nám poskytnout vám základní informace k zápisu předmětů, které budete absolvovat na 

zahraniční stáži a o jejichž uznání budete po návratu žádat. 

 

Obecně závazný předpoklad je, že student během svého pobytu v zahraničí je řádně zapsaným 

studentem UK FF (tj. během zahraniční stáže není možné studium přerušit). 

 

Před odjezdem jste si vybrali předměty na partnerské univerzitě, jejich výběr schválil koordinátor 

příslušné katedry. Garant oboru potvrdil Protokol o studijním plánu, kde specifikuje, které 

předměty budou studentovy uznány jako ekvivalentní kterým předmětům FF. I přes dobře míněnou 

funkci tohoto protokolu je nutné individuální posouzení garantem/katedrou po příjezdu (dopředu 

nemusí být známy sylaby, apod.).  

 

Zápis a změny do IS jsou možné dle fakultního harmonogramu.  

 

Jelikož zůstáváte studenty, je třeba, abyste se na FF UK řádně zapsali. Znamená to také, že výběr 

předmětů na zahraniční fakultě se řídí v co největší možné míře kompatibilitou se studijním plánem 

oboru na FF UK. 

 

Aby bylo možné po Vašem návratu odstudované předměty uznat a zapsat do IS, doporučujeme při 

zápisu dodržet následující postup: 

 

Předměty vašeho studijního plánu se dělí na: 

povinné, povinně volitelné a volitelné, zápis pro jednotlivé typy proveďte následovně: 

 

 předměty, které budete chtít uznat jako ekvivalentní předmětům povinným ve svém 

studijním plánu, si v IS jako příslušné předměty zapište na tento semestr. 

 

 předměty, které budete chtít zapsat jako povinně volitelné (součást jednotlivých modulů) 

si zapište pod následujícími kódy*:  

 

 

Bakalářské studium á 4 kredity 

Pro modul A  
 

AAA132101 Povinně volitelný předmět na zahraniční stáži - Literatury na Britských ostrovech I 

AAA132102 Povinně volitelný předmět na zahraniční stáži - Literatury na Britských ostrovech II 

AAA132103 Povinně volitelný předmět na zahraniční stáži - Literatury na Britských ostrovech III 



Pro modul B 

AAA133101 Povinně volitelný předmět na zahraniční stáži - Americká a kanadská literatura I 

AAA133102 Povinně volitelný předmět na zahraniční stáži - Americká a kanadská literatura II 

AAA133103 Povinně volitelný předmět na zahraniční stáži - Americká a kanadská literatura III 

 

Pro modul C 

 

AAA134101 Povinně volitelný předmět na zahraniční stáži – Srovnávací kulturní studia I 

AAA134102 Povinně volitelný předmět na zahraniční stáži - Srovnávací kulturní studia II 

AAA134103 Povinně volitelný předmět na zahraniční stáži - Srovnávací kulturní studia III 

 

Pro modul D 

 

AAA111104 Povinne volitelny predmet na zahranicni stazi – Anglicky jazyk a didaktika I 

AAA111105 Povinne volitelny predmet na zahranicni stazi – Anglicky jazyk a didaktika II 

AAA111106 Povinne volitelny predmet na zahranicni stazi – Anglicky jazyk a didaktika III 

 

 

 

 

Magisterské navazující anglický jazyk, si v IS zapište jako*: 

Magisterské navazující 

 

á 5 kreditů 

(PVP1) 

AAA5E0151 

AAA5E0152 

AAA5E0153 

AAA5E0154 

AAA5E0155 

 

Magisterské navazující anglofonní literatury a kultury 
si v IS zapište jako*: 

 

 

Magisterské navazující 

 

á 5 kreditů 

 

Předměty v rámci specializace 

AAA500851 

AAA500852 

AAA500853 

AAA500854 

AAA500855 
Předměty volitelné napříč 

specializacemi 

AAA500861 

AAA500862 

AAA500863 

 

 

 předměty, které nelze ve studijním plánu takto přiřadit, lze uznat jako „Uznané výběrové 

předměty v rámci studijního plánu“, tj. volitelné (podle platného studijního plánu). Zápis 

těchto předmětů do IS provádí referentka studijního oddělení na základě doporučení katedry 

po Vašem návratu. Tzn. Po návratu ten, s kým budete řešit uznání volitelných předmětů, 

jejich zápis zařídí na studijním oddělení.   

 budete-li požadovat kredity za vypracování bakalářské, písemné klasifikované či diplomové 

práce, je třeba si je v IS také zapsat.  

 



*Obecná poznámka: je lepší si v ISu zapsat raději více těchto předmětů, aby k nim bylo 

možno uznat příslušný počet našich kreditů (např. v některých případech má zahraniční předmět 

dvojnásobnou časovou dotaci a lze jej uznat jako ekvivalentní našim dvěma předmětům). Předměty 

(kódy) si lze zapsat opakovaně v zimním i letním semestru. Lze si zapsat také předměty 

z různých bakalářských modulů (kompletně je však k uzavření studia třeba splnit alespoň jeden 

modul). 


