ECTS - EUROPEAN CREDIT TRANSFER SYSTEM
ERASMUS+ PROGRAMME

TRANSCRIPT OF RECORDS
2018/2019
This whole form must be completed on computer and then printed.
NAME OF SENDING INSTITUTION: Czech University of Life Sciences Prague
Faculty of
...................................................................................................................................................……
ECTS departmental coordinator:
..........................................................................................…………........................................…….
Tel.: ...................................... Fax: ....................................... E-mail:……................................……
NAME OF STUDENT: .......................................................... First name: ...................………......
Date and place of birth: ............................................................Sex:.…….......................................
Matriculation date: .................................................. Matriculation number: ....................…......….
E-mail: …….……………………………………………………………………………………....

Okomentoval(a): [UsW1]: CELÝ DOKUMENT MUSÍ
BÝT NEJDŘÍVE VYPLNĚNÝ V POČÍTAČI, TEPRVE
POTOM VYTIŠTĚN!! Jinak nebude akceptován a budete
vyzváni k vyplnění nového dokumentu!
Okomentoval(a): [UsW2]: Vaše domácí fakulta na ČZU.

Okomentoval(a): [UsW3]: Vyplňte veškeré kontaktní
údaje na Vašeho fakultního koordinátora.
Okomentoval(a): [UsW4]: Vyplňte Vaše osobní údaje.
Okomentoval(a): [UsW5]: Date – Datum zápisu do
prvního ročníku bakalářského studia.
Okomentoval(a): [UsW6]: Number – Vaše rodné číslo.

NAME OF RECEIVING INSTITUTION:
...............................................................................……………………….....................................
Faculty/Department of
............................................................................................….....................................................…
ECTS departmental coordinator:
...............................................................................……………..................................................….
Tel.: ....................................... Fax: ....................................... E-mail: .............................................

Component
Code
(if any) (1)

Component Title (as
indicated in the course
catalogue)

Was the
Local
Component Institution
Successfully Grade (2)
Completed
by the
Student?
[Yes/No]

ECTS
grade (3)

Number of
ECTS
Credits (4)

xxx

Okomentoval(a): [UsW7]: Vaše e-mailová adresa.

Okomentoval(a): [UsW8]: Údaje o zahraniční univerzitě.
V případě, že univerzita není rozdělena na fakulty, údaj o
fakultě nevyplňujte. Koordinátor je buď fakultní koordinátor
nebo koordinátor, který má na starosti přijíždějící student na
zahraniční univerzitě.
Okomentoval(a): [UsW9]: Uvádíte výpis všech
studovaných předmětů, přeložených do angličtiny, které jste
do dnešního dne absolvovali za celé Vaše dosavadní
vysokoškolské studium v ČR, tedy v bakalářském,
magisterském a případně i doktorském stupni studia (v
případě, že jste studovali na jiné VŠ než ČZU, musí tam být
uvedeny i výsledky studia z této VŠ).
Zapisujte i předměty, které ještě nemáte v právě probíhajícím
semestru hotové, ale v době odjezdu již hotové budou. Do
sloupce výsledků pak zapište měsíc a rok, kdy zkouška
proběhne (např. Available in June).
Česká verze výsledků není povolena. Dostačující není ani
kopie Diploma Supplementu.
Okomentoval(a): [UsW10]: Kód předmětu.

xxxxx

Okomentoval(a): [UsW11]: Název předmětu V
ANGLIČTINĚ.

xxx

Okomentoval(a): [UsW12]: Uveďte, zda jste daný
předmět úspěšně splnili.

xxx

Okomentoval(a): [UsW13]: Známka na ČZU (1, 2, 3, 4,
Credited).

xxx
xxx

Okomentoval(a): [UsW14]: Známka převedená na ECTS
stupnici (1=A, 2=B, 3=D, 4=F, Passed).
Okomentoval(a): [UsW15]: Počet kreditů ECTS
získaných za daný předmět.

to be continued on a separate sheet

Total:
...........

Okomentoval(a): [UsW16]: V případě, že máte splněno
vice předmětů, pokračujte ve stejné tabulkce na další stránce.
Okomentoval(a): [UsW17]: Celkový počet ECTS kreditů.

(1) (2) (3) (4) see explanation on back page
Diploma/degree awarded:
...............................................................................................................................................

Okomentoval(a): [UsW18]: Titul, který jste dosud získali
na VŠ, včetně termínu získání daného titulu, popřípadě termín
získání nejbližšího VŠ titulu.

Date:
Signature of registrar/dean/administration officer
Stamp of institution:

NB : This document is not valid without the signature of the registrar/dean/administration officer and the official stamp of the institution.

Okomentoval(a): [UsW19]: Datum, razítko a podpis Vaší
domácí fakulty (podepisuje buď Oddělení mezinárodních
vztahů fakulty nebo Studijní oddělení fakulty).

(1) Course unit code:
Refer to the ECTS information Package

(2) Description of the institutional grading system:
Local grade 1 = A (ECTS grade)
Local grade 2 = B (ECTS grade)
Local grade 3 = D (ECTS grade)
Local grade 4 = F (ECTS grade)
Local “Zápočet” = Credited / Passed * = Student achievements in some subjects are not

graded only “credited”, where the student has attained a satisfactory level.
(3) ECTS grading scale:
ECTS
Grade

% of successful
students normally
achieving the grade

A

10

B

25

C

30

D

25

E

10

FX

-

F

-

Definition

FAIL - some more work required before the credit can
be awarded
FAIL - considerable further work is required

(4) ECTS credits:
1 full academic year
1 semester
1 term/trimester

=
=
=

60 credits
30 credits
20 credits

