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MEZIFAKULTNÍ VÝUKA 

VOLITELNÝCH PŘEDMĚTŮ NA VUT V BRNĚ 
 

 

1. Základní pojmy: 

 Mezifakultní výukou pro účely tohoto rozhodnutí se rozumí výuka uskutečňovaná v rám-

ci nebo nad rámec magisterského studijního programu akreditovaného na fakultě nebo 

vysokoškolském ústavu (dále jen fakulta) pro studenty jiné fakulty na základě jejich vol-

by a možností a nabídky fakult. 

 Svobodné předměty – předměty nabízené fakultou do systému mezifakultní výuky. 

 Kmenová fakulta – fakulta, na které je student zapsán do studijního programu. 

 Poskytující fakulta – fakulta nabízející předměty do systému mezifakultní výuky. 

 

2. V rámci studijního programu kmenové fakulty je student povinen absolvovat všechny povin-

né předměty studijního plánu.  

 

3. Se souhlasem děkana kmenové fakulty lze studovat na poskytující fakultě VUT jiný předmět, 

který mu bude smluvně před zapsáním uznán místo povinného předmětu studijního plánu 

kmenové fakulty (forma vnitřní mobility). Předměty se zapisují do Dodatku diplomu dle 

zvyklostí kmenové fakulty. 

 

4. Studenti mohou nad rámec svého studijního plánu studovat svobodné předměty bez individu-

álního souhlasu kmenové fakulty. Tyto předměty mají pro studenty charakter nepovinných 

předmětů. Podmínky studia svobodného předmětu určuje poskytující fakulta. Svobodné 

předměty se zapisují do Dodatku diplomu dle zvyklostí kmenové fakulty. 

 

5. Svobodné předměty vypisuje poskytující fakulta v IS VUT Apollo. 

 

6. Poskytující fakulta nastaví v IS VUT Apollo volnou kapacitu svobodného předmětu a studij-

ní program (plán), ze kterého se bude přebírat kreditové ohodnocení. Kmenová fakulta sta-

noví maximální kreditovou zátěž v akademickém roce, která je společná pro předměty kme-

nové fakulty a svobodné předměty. 

 

7. Pro studenty všech fakult VUT bude vytvořen v IS VUT StudIS modul Registrace svobod-

ných předmětů. Modul studentům umožní od 15. 6. až do začátku výuky registraci svobod-

ných předmětů do výše maximální kreditové zátěže kmenové fakulty. 

 

8. Fakulty, které nepoužívají centrální informační systém StudIS, zajistní spolupráci svých sys-

témů s centrální databází VUT tak, aby jejich studenti nebyli omezeni v zapsání předmětů 

mezifakultní výuky. Po registraci svobodných předmětů v IS VUT budou mít tyto fakulty ak-

tuální informace o svých studentech, kteří si zapíší předměty mezifakultní výuky, a o studen-

tech, kteří si registrovali jejich nabízené svobodné předměty. 

 



9. Poskytující fakultě bude financována výuka svobodných předmětů v souladu s pravidly čer-

pání prostředků alokovaných na mezifakultní výuku. Příspěvek bude poskytován za každého 

studenta, který prokazatelně absolvuje svobodný předmět mezifakultní výuky dle podmínek 

studijních předpisů poskytující fakulty, a to ve výši 1/60 základního normativu VUT (viz 

Pravidla rozdělení příspěvku a dotace na rok 2009) na studenta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Brně 30. dubna 2009                          Prof. Ing. Karel Rais, CSc., MBA 

 

 

 

 

 

 


