Pravidla pro sestavování studijního plánu
v navazujícím magisterském studijním programu Veřejná správa
v oboru Veřejná správa
pro akademický rok 2019/2020 (pro studenty zapsané ke studiu do
1. semestru v ak. roce 2014/2015 a později)

OBECNÁ USTANOVENÍ
Standardní doba studia v navazujícím magisterském studijním programu jsou dva roky.
Základní jednotkou vymezující dobu studia je semestr, který plní funkci registrační a kontrolní
jednotky. Semestr je omezen časově a vymezen rozsahem povinných a povinně volitelných
předmětů, které si student zaregistruje a u kterých musí splnit předepsané ukončení.
Podmínkou pro zápis do následujícího semestru je získání nejméně 20 kreditů v semestru předcházejícím, nebo získání nejméně 45 kreditů ve dvou bezprostředně předcházejících
semestrech studia ve struktuře předmětů stanovených studijním plánem vyhlášeným pro dané
období. Student je při tvorbě studijního plánu povinen respektovat vedle podmínek vymezených studijním plánem také zvláštní podmínky stanovené těmito pravidly pro zápis některých
předmětů a prerekvizity vymezené tímto popisem.
Povinné předměty jsou ty, které si student musí v průběhu studia při dodržení stanovených prerekvizit a podmínek postupu ve studiu zaregistrovat, a které musí úspěšně ukončit.
Povinné předměty, jejichž náplní je výuka práva, lze uznat pouze v případě jejich absolvování
na právnické fakultě v magisterském nebo navazujícím magisterském studijním programu akreditovaném Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy.
Povinně volitelné předměty jsou takové, které si student volí ze širší nabídky předmětů. Řazeny jsou k jednotlivým semestrům - student si nicméně může zvolit i jiné povinně
volitelné předměty vypsané fakultou pro jiné programy a obory či jinými fakultami MU.
Při volbě povinně volitelných předmětů musí student dodržet následující podmínky:
 splnit prerekvizity tam, kde jsou předepsány,
 zvolit si nejméně šest povinně volitelných předmětů během celého studia a tyto řádně ukončit,
 získat minimální kreditovou hodnotu 24 kreditů,
 Student je povinen si zvolit minimálně jeden povinně volitelný předmět z každé z následující skupiny:
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I. skupina: veřejná správa (Místní správa, Správa kultury, Správní trestání, Bezpečnostní
správa, Veřejné stavební právo, Záruky zákonnosti ve veřejné správě),
o II. skupina: finanční správa (Informace ve finanční správě, Veřejné finance – ekonomické
souvislosti).
o

Při zápisu povinně volitelných předmětů vypsaných fakultou pro jiné programy a obory
či vypsané jinými fakultami MU podléhají předměty rozhodnutí o uznání (posuzuje se vztah
absolvovaného povinně volitelného předmětu k profilu studia oboru Veřejná správa). Ukončení
předmětu musí odpovídat podmínkám ukončení předmětů dle Studijního a zkušebního řádu
MU. Toto se netýká předmětů vypisovaných pro jiné programy a obory, které jsou však zároveň součástí studijního plánu navazujícího magisterského programu Veřejná správa, oboru Veřejná správa.
V ostatních případech (např. absolvování předmětu na jiné vysoké škole) podléhá předmět či kurs rozhodnutí o uznání včetně uznání stupně hodnocení a počtu kreditů. Za povinně
volitelný předmět nelze uznat předmět absolvovaný v jiném studijním programu a oboru jako
povinný.
Volitelné předměty jsou takové, které jsou při vypisování takto označeny. Za volitelné
jsou považovány i povinně volitelné předměty, které si student vybral nad rámec počtu 6 předmětů a počtu 24 kreditů.
Pro úspěšné ukončení studia je nutno získat 120 kreditů při zachování předepsané
struktury povinných a povinně volitelných předmětů, složení zkoušek, zápočtů a kolokvií stanovených studijním plánem a složení státní závěrečné zkoušky včetně obhajoby diplomové
práce. Ke státní závěrečné zkoušce se student zapisuje v období určeném harmonogramem studia.
PŘEDEPSANÉ PREREKVIZITY
A. pro potvrzení zápisu předmětu musí být předepsané prerekvizity splněny nejpozději do data
zápisu do semestru.
B. získání předepsaného zápočtu, kolokvia či jejich předepsaného počtu je prerekvizitou pro
přístup ke zkoušce. Tato prerekvizita není zavedena do IS MUNI.
C. Je-li předmět tvořen několika semestrálními kursy, je získání zápočtu či kolokvia v předchozím semestru prerekvizitou pro zápis kursu v semestru následujícím. V semestru, kde je
předepsána zkouška, je získání zápočtu či kolokvia prerekvizitou k součásti kursu zakončeného zkouškou.
D. Splnění podmínek získání zápočtů, kolokvií či zkoušek v sestavě uvedené ve studijním
plánu a v těchto podmínkách, včetně odevzdání diplomové práce způsobem předepsaným
Studijním a zkušebním plánem MU a Směrnicí o studiu, je prerekvizitou pro přístup ke
Státní závěrečné zkoušce.
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PRAVIDLA PRO ZMĚNY STANDARDNÍ DOBY STUDIA
A. Studijní plán je rozvržen na období dvou let, tj. na standardní období studia uvedené v rozhodnutí o udělení akreditace.
B. Standardní doba studia může být změněna:
 rozhodnutím děkana vydaného na žádost studenta. V takovém případě jsou stanoveny
případně i další podmínky pro plnění studijního plánu (individuální studijní plán, možnost plnění povinnosti ukončení předmětu mimo zkušební období nebo mimo vymezené
období, apod.),
 samotným studentem. V takovém případě musí být respektovány podmínky získání minimálního počtu kreditů pro zápis do dalšího semestru včetně dalších podmínek daných
studijním plánem, těmito podmínkami nebo Studijním a zkušebním řádem.
 Přestup do magisterského studijního programu Právo a právní věda, oboru Právo, realizovaného na Právnické fakultě MU, není možný.
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