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Pedagogická fakulta Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem 
 

Směrnice děkana PF UJEP Ústí n. L. č. 2/2008 
 

Převod hodnocení kontrol studia na ECTS 
 
Děkan PF UJEP vydává tuto směrnici za účelem převodu hodnocení kontrol studia, které je obvyklé na 
pracovištích PF UJEP, na ECTS hodnocení, které je vyžadováno zahraničními studenty účastnících se výuky a 
následných kontrol studia v rámci mezinárodních programů studentských mobilit.   
 
1. Zahraničním studentem se pro účely této směrnice rozumí každý student, který se v rámci některého 

z programů zahraničních mobilit studentů (zejména Erasmus) účastní výuky kurzů zapsaných v jeho 
Learning Agreement, které jsou realizovány na PF UJEP, a dále se účastní příslušných kontrol studia, které 
jsou pro ukončení daných kurzů na PF UJEP požadovány.   

2. Hodnocení kontrol studia formou ECTS je vyučující povinen zahraničnímu studentovi na jeho požádání 
poskytnout.  

3. Pokud je kontrola studia u kurzů realizovaných na PF UJEP hodnocena známkami (zkouška), platí 
následující převod na hodnocení ECTS, které se zapisuje zahraničním studentům do příslušného 
evidenčního formuláře (podklad pro Transcript of Records): 
stupeň výborně (1)   A 
stupeň velmi dobře (2) B nebo C 
stupeň dobře (3)   D nebo E 
stupeň nevyhověl/a (4) F  

4. Pokud je kontrola studia u kurzů realizovaných na PF UJEP hodnocena zápočtem, není při převodu tohoto 
hodnocení na ECTS možné uplatňovat dichotomický přístup (započteno/nezapočteno), kterému by 
odpovídalo ECTS hodnocení A/F. 

5. Zahraničním studentům účastnících se kontroly studia, která je u kurzů realizovaných na PF UJEP 
hodnocena zápočtem, je vyučující povinen poskytnout ECTS hodnocení, které odpovídá zkoušce (viz bod 3 
této směrnice).  

6. Za tímto účelem je možné pro zahraniční studenty upravit podmínky pro plnění kontrol studia zápočtem tak, 
aby odpovídající hodnocení ECTS bylo možné poskytnout. 

7. Kontrolou dodržování této směrnice pověřuji proděkana pro studium PF UJEP.  
8. Tato směrnice nabývá účinnosti dne 1. února 2008, platí do odvolání, nenahrazuje ani nedoplňuje žádný jiný 

interní fakultní předpis.  
 
 
V Ústí nad Labem dne 28. ledna 2008 
 

 

 

 

Doc. PhDr. et Mgr. Zdeněk Radvanovský, CSc. 
děkan PF UJEP v Ústí n. L. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zpracovali:  
PhDr. Jiří Škoda, Ph.D., proděkan pro vedu a zahraniční vztahy PF UJEP 
PaedDr. Pavel Doulík, PhD., proděkan pro studium PF UJEP 
 
 

 


