
 

Žádost o uznání zkoušek, klasifikovaných zápočtů a zápočtů 
na základě čl. 15 odst. 4 Studijního a zkušebního řádu v bakalářských a 

magisterských studijních programech VŠB – TU Ostrava.   
 

 

 

Příjmení a jméno: ........................................................................... 

 

Osobní číslo: .................................   Ročník: .................................. 

 

 

Žádám o uznání zkoušek, klasifikovaných zápočtů a zápočtů, uvedených v přehledu na zadní 

straně, které jsem vykonal (a) v akademických letech 20 ..../ 20 .... na Fakultě stavební VŠB – 

TUO.  

 

 

 

 

V Ostravě dne ........................                                           ................................................. 

                  podpis studenta  

 

 

 

Rozhodnutí děkanky 

 

.................................................................................................................

.................................................................................................................

.................................................................................................................

.................................................................................................................

.................................................................................................................

.................................................................................................................

.................................................................................................................

................................................................................................................. 

 

 

 

 

.................................     ..................................... 
datum                                                                                 podpis děkanky



 

 

1. 

Žádám o uznání předmětu stávajícího studijního plánu: 

Číslo předmětu/ Název předmětu 
zkouška/kl.zápočet/zápočet  

známka (slovy),datum (dd.mm.rr), body 

Vyjádření studijního oddělení – 

splnění požadavků, čl. 15 odst. 4  

Studijního a zkušebního řádu 

v bakalářských a magisterských 

studijních programech VŠB – TU 

Ostrava 

  

V předchozím studiu jsem absolvoval(a) předmět: 

Číslo předmětu/Název předmětu 
  

Ano – Ne  

  

 

 

2. 

Žádám o uznání předmětu stávajícího studijního plánu: 

Číslo předmětu/ Název předmětu 
zkouška/kl.zápočet/zápočet  

známka (slovy),datum (dd.mm.rr), body 

Vyjádření studijního oddělení – 

splnění požadavků, čl. 15 odst. 4  

Studijního a zkušebního řádu 

v bakalářských a magisterských 

studijních programech VŠB – TU 

Ostrava 

  

V předchozím studiu jsem absolvoval(a) předmět: 

Číslo předmětu/Název předmětu 
  

Ano – Ne  

  

 

 

3. 

Žádám o uznání předmětu stávajícího studijního plánu: 

Číslo předmětu/ Název předmětu 
zkouška/kl.zápočet/zápočet  

známka (slovy),datum (dd.mm.rr), body 

Vyjádření studijního oddělení – 

splnění požadavků, čl. 15 odst. 4  

Studijního a zkušebního řádu 

v bakalářských a magisterských 

studijních programech VŠB – TU 

Ostrava 

  

V předchozím studiu jsem absolvoval(a) předmět: 

Číslo předmětu/Název předmětu 
  

Ano – Ne  

  

 

 

4. 

Žádám o uznání předmětu stávajícího studijního plánu: 

Číslo předmětu/ Název předmětu 
zkouška/kl.zápočet/zápočet  

známka (slovy),datum (dd.mm.rr), body 

Vyjádření studijního oddělení – 

splnění požadavků, čl. 15 odst. 4  

Studijního a zkušebního řádu 

v bakalářských a magisterských 

studijních programech VŠB – TU 

Ostrava 

  

V předchozím studiu jsem absolvoval(a) předmět: 

Číslo předmětu/Název předmětu 
  

Ano – Ne  

  

Vypište čitelně tiskacím písmem 

 nehodící se škrtněte 


