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MU-IS/33356/2014/97344/FSS 

 

O PŘEDMĚTECH V ANGLICKÉM JAZYCE 

 

Podle § 28 odst. 1 zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů 

(zákon o vysokých školách), vydávám tuto směrnici.  

 

Článek 1 

Předmět úpravy 

Tato směrnice vytváří podmínky pro rozvoj výuky v anglickém jazyce na Fakultě sociálních studií 

Masarykovy univerzity a zavádí povinnost studentům v bakalářských a magisterských studijních 

programech v rámci prohlubování jejich jazykových kompetencí.  

 

Článek 2 

Povinnost kateder 

1. Tato směrnice zavádí povinnost oborů FSS nabízet pravidelně odborné předměty v anglickém 

jazyce a tím přispívat k rozvoji oborových kompetencí v odborném jazyce. Především se jedná o 

nabídku předmětů zahraničních přednášejících, hostujících externistů apod.  

2. Katedry na svých oborech usilují o nabídku předmětů v jednotlivých stupních studia v takovém 

počtu i tematické šíři, aby byla uspokojena poptávka studentů.  

 

Článek 3 

Povinnosti studentů 

1. Studenti jsou povinni absolvovat minimálně jeden předmět v anglickém jazyce na každém oboru, 

který v rámci svých studií studují. V případě mezifakultních studií se směrnice uplatní pouze na 

obory, které student studuje na FSS. 

2. Studenti si vybírají předmět v kategorii povinných a povinně volitelných v nabídce registračních 

šablon daného oboru.  

 

Článek 4 

Všeobecná ustanovení 

1. Směrnice se týká výhradně studijních programů v prezenční formě studia.  

2. Za splnění podmínek podle této směrnice se považuje výhradně absolvování, nebo započítání 

předmětů, vypisovaných na FSS a zařazených do nabídky registračních šablon daného oboru. V 

případě, že si studenti v rámci svého studia zvolí anglický předmět mimo seznam povinných a 

povinně volitelných předmětů daného oboru, může být tento předmět započítán v rámci volitelných 

předmětů, není však splněním povinnosti podle čl. 3.1.  

3. Uznávání povinnosti mezi jednotlivými stupni studia není možné.  



4. Splněním povinnosti podle čl. 3. 1. může být rovněž absolvování anglických předmětů v rámci 

zahraničních studijních mobilit, nabízených katedrou, na které student plní oborovou povinnost.  

 

Článek 5 

Účinnost a přechodná ustanovení 

1. Pro studenty bakalářských i magisterských studijních programů nabývá tato směrnice účinnosti 

počínaje imatrikulačním ročníkem 2014/2015. 

2.  Pro studenty, kteří studují všechny obory svého studia na FSS a kteří své studium započali dříve, 

než v imatrikulačním ročníku 2014/15, je povinnost, vyplývající z této směrnice, splněna 

absolvováním jednoho předmětu v anglickém jazyce z nabídky předmětů na FSS v rámci 

příslušného studia. Pro studenty mezifakultních studií, kteří své studium započali dříve, než 

v imatrikulačním ročníku 2014/15, je povinnost splněna absolvováním jednoho předmětu 

v anglickém jazyce v rámci příslušného studia. 

 

Článek 6 

Závěrečná ustanovení 

1. Výkladem jednotlivých ustanovení této směrnice a jejich průběžnou aktualizací pověřuji proděkana 

pro studium.  

2. Tato směrnice nabývá platnosti dnem vyhlášení.  

3. S nabytím platnosti této směrnice se ruší směrnice děkana 5/2010 o předmětech v anglickém 

jazyce z 29. dubna 2010.  

 

V Brně dne 10. dubna 2014      

        Břetislav Dančák 

            děkan FSS 


