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Výnos děkanky FF UHK č. 13/2015 

 

 Uznávání výsledků ze zahraničních pobytů  
pro studenty doktorských studijních programů 

 
 

Článek I. 
Obecná ustanovení 

 
1. Tento výnos stanovuje pravidla pro uznání výsledků dosažených studenty doktorských 

studijních oborů Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové (dále FF UHK) v rámci 
zahraničních pobytů. 

2. Student doktorského studia se může zúčastnit zahraničního studijního nebo výzkumného 
pobytu nebo praktických stáží.  

3. Pravidla se týkají všech studentů, kteří vyjedou v rámci doktorského studia na zahraniční 
pobyt v rámci programu ERASMUS nebo v rámci jakýchkoliv dalších programů studentských 
mobilit či grantových schémat, kterých se FF UHK účastní či které zajišťuje. 

4. Organizace zahraničního studijního nebo výzkumného pobytu či praktické stáže musí 
respektovat pravidla příslušných programů a grantových schémat, v jejichž rámci student 
vyjíždí. 

5. Výjezd musí být konzultován s pracovníky Referátu vědy a zahraničních styků FF UHK a musí 
odpovídat pravidlům stanovených jednotlivými oborovými radami doktorských studijních 
programů. 

 
 

Článek II. 
Uznávání výsledků ze zahraničního pobytu 

 
1. Výsledky zahraničních pobytů se uznávají dvěma způsoby v závislosti na tom, je-li zahraniční 

pobyt povinnou součástí individuálního studijního plánu doktoranda. 
2. Uznání daného pobytu jako absolvování povinného zahraničního pobytu v rámci 

individuálního studijního plánu je prováděno na základě pravidel schválených příslušnou 
oborovou radou a administrováno tajemníkem oborové rady. Při uznávání tohoto pobytu 
nehraje rozhodující roli, v rámci jakého programu či grantového schématu student pobyt 
realizoval. 

3. Pokud se student účastní zahraničního pobytu Erasmus (studijního, intenzivního programu 
nebo praktické stáže) či obdobných programů, mimo povinnosti dané individuálním  
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studijním plánem, jsou mu výsledky uznány jako součást doktorského studia, včetně 
uvedení v dodatku k diplomu. Při vyřizování těchto záležitostí se postupuje individuálně, 
přičemž se tam, kde to je relevantní, uplatňují pravidla analogická pro uznávání výsledků 
bakalářských a magisterských studentů daných příslušným výnosem děkanky.  

 
 

Článek III. 
Závěrečná ustanovení 

 
Tento výnos nahrazuje Výnos děkanky č. 12/2013 a vstupuje v účinnost dnem vydání, 
 tj. 14. 07. 2015. 

 
 
 
 
 

       Mgr. et Mgr. Pavlína Springerová, Ph.D., v. r.                               
                                                                                                    děkanka FF UHK 
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