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VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ DO PROJEKTŮ
výběrové řízení do projektů a oborů pro akademický rok 2016 – 2017 pro studenty stávajícího
2. ročníku bakalářského studia (se standardní dobou studia 3 roky) bude probíhat
od 6. prosince 2016 podle následujícího časového harmonogramu:

 uzávěrka 1. kola …… 15.12.2016, 23:00
 uzávěrka 2. kola …… 19.12.2016, 21:00
 uzávěrka 3. kola …… 20.12.2016, 21:00
 všichni studenti musí být zařazeni do projektů a oborů nejpozději do 20. prosince 2016

volba projektů (s možností její změny před uzavřením příslušného kola zápisu) bude probíhat
výhradně prostřednictvím internetové aplikace (https://projektybakalar.fd.cvut.cz)
přístup na příslušnou aplikaci naleznete v české verzi domovské internetové stránky Fakulty
dopravní v rámci záložky Pro studenty pomocí volby Projektová výuka – Výběrové řízení
do projektů v rámci záložky Studium BAKALÁŘSKÉ (část INFORMACE PRO STUDENTY
2. ROČNÍKU) pomocí odkazu Internetové přihlašování do projektů
každý student si zvolí 5 projektů v pořadí podle svého zájmu (projekt, který je pro Vás
nejzajímavější, uveďte na prvním místě, … atd.)
studenti zapsaní ke studiu na Pracovišti Děčín ČVUT FD si musí projekty při zachování
předcházejících zásad zvolit tak, aby byly vybrány z obou studijních oborů (pro případ, že se
1 z nabízených oborů DOS nebo LOG vůbec neotevře)
v případě malého obsazení (tzn. méně než 6 studentů) oboru LOG na Pracovišti Děčín ČVUT FD
bude výuka v tomto oboru zrušena příkazem děkana (studenti z těchto projektů budou převedeni
do jimi nejvíce preferovaných projektů z oboru DOS)
výběr projektů je třeba velmi zodpovědně zvážit, neboť proděkan pro pedagogickou činnost
nebude po ukončení výběrového řízení do projektů povolovat žádné dodatečné přestupy mezi
projekty až do splnění podmínek zápisu do 5. semestru ze strany potenciálního žadatele
a v případě, že tento žadatel získal zápočet ze stávajícího projektu, ze kterého chce
přestoupit a který měl zapsán v semestru předcházejícím bezprostředně zkouškovému období,
v němž o přestup mezi projekty žádá (dle čl. 11 odst. 24, 25 a 26 Směrnice děkana č. 3/2016)
seznam projektů, dosud nezařazených studentů, aktuální stav výběrového řízení a i zájmu
dosud nezařazených studentů o projekty je též v internetové aplikaci k dispozici
internetová aplikace umístí studenty na projekty na základě jejich pořadí podle bodového
ohodnocení (splněné kredity / vážený studijní průměr) ke dni 28.11.2016 za předměty
z 1. a 2. semestru doporučeného časového plánu studia podle jejich volby projektů
každý student by si měl po uzávěrce každého kola zjistit, zda je již umístěn v nějakém
projektu (v případě, že umístěn dosud nikde není, je nutné, aby si nejpozději do uzávěrky dalšího
kola zvolil 5 nových projektů místo původních)
výsledek výběrového řízení do projektů bude rovněž k nahlédnutí na studijním oddělení FD (v Praze
i v Děčíně) po ukončení posledního kola, nejpozději však ve čtvrtek 05.01.2017
informace o náplni projektů získáte na internetových stránkách fakulty v rámci záložky Pro
studenty pomocí volby Projektová výuka – Aktuálně běžící projekty

V Praze, dne 31.10.2016

Doc. Ing. Jiří Č a r s k ý, Ph.D.
v. r.
proděkan pro pedagogickou činnost

