VYHLÁŠKA

k výběrovému řízení do
projektů bakalářského studia
se standardní dobou studia 3 roky pro akademický rok 2016 – 2017
Tato vyhláška upřesňuje pravidla výběrového řízení do projektů pro studenty bakalářského studia se
standardní dobou studia 3 roky vyjma studentů oboru PIL (Profesionální pilot) a TUL (Technologie údržby
letadel) pro akademický rok 2016 – 2017 dle čl. 11, odst. 4, odst. 6 a odst. 8 až 17 Směrnice děkana
č. 3/2016 (viz „Bílá kniha“ FD pro akademický rok 2016 – 2017, str. 489 – 490).
Výběrové řízení je určeno pro všechny studenty prezenční formy bakalářského studijního programu
„Technika a technologie v dopravě a spojích“ se standardní dobou studia 3 roky, kteří si v letním semestru
akademického roku 2016 – 2017 poprvé zapíší předměty podle doporučeného časového plánu studia
(dále jen „DČPS“) jednotlivých oborů bakalářského studia (mimo studentů oborů PIL – Profesionální pilot
a TUL – Technologie údržby letadel) na Fakultě dopravní v Praze a v Děčíně. Podle vybraného projektu budou
studenti zařazeni do příslušného oboru bakalářského studia.

Harmonogram výběrového řízení do projektů:
1* Všichni studenti 2. ročníku prezenční formy bakalářského studia (vyjma studentů oborů
PIL – Profesionální pilot a TUL – Technologie údržby letadel) jsou povinni se zúčastnit výběrového
řízení do projektů prostřednictvím internetové aplikace (https://projektybakalar.fd.cvut.cz) podle pokynů
uvedených ve vyhlášce „Informace pro studenty 2. ročníku – VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ DO PROJEKTŮ“. Ostatní
studenti, zpravidla z 1. ročníku bakalářského studia, kteří se chtějí výběrového řízení do projektů
zúčastnit, musí tuto skutečnost oznámit na studijním oddělení v Praze nebo v Děčíně nejpozději do
24. listopadu 2016 do 11:30 h.
2* Studijní oddělení ke dni 28. listopadu 2016 provede v programu KOS výpočet bodového
ohodnocení (splněné kredity / vážený studijní průměr) za předměty z 1. a 2. semestru doporučeného
časového plánu studia pro všechny účastníky výběrového řízení do projektů. Všem účastníkům výběrového
řízení se proto důrazně doporučuje si v systému KOS ověřit, zda jsou zde uvedeny záznamy všech
studijních výsledků, které do tohoto dne získali (včetně výsledků z předmětů uznaných z dřívějšího
studia na FD !!!). Pokud student zjistí chybějící záznam ve studijních výsledcích zaznamenaných
v systému KOS, student neprodleně kontaktuje příslušného vyučujícího, který zjedná nápravu
situace podle čl. 2 odst. 5, 7 a 8 Směrnice děkana č. 3/2016.
3* Seznam projektů pro výběrové řízení v bakalářském studiu s počty přijímaných studentů do
jednotlivých projektů bude zveřejněn od 29. listopadu 2016 na nástěnce studijního oddělení Fakulty
dopravní v Praze a v Děčíně.
4* Během měsíce listopadu, nejpozději do 29. listopadu 2016, vytvoří studenti vyšších ročníků, kteří jsou
již zařazeni do projektů, dle pokynů vedoucího projektu prezentaci projektů na internetových
stránkách FD.
5* Studijní oddělení zpracuje pořadí účastníků výběrového řízení (budou 2 seznamy, pro studenty
z Prahy a studenty z Děčína) podle studijních výsledků ke dni 28. listopadu 2016 za 1. až 2. semestr DČPS
a vyvěsí na příslušné nástěnce studijního oddělení v Praze a v Děčíně (jména studentů budou seřazena
podle výsledného čísla – bodového ohodnocení = splněné kredity / vážený studijní průměr).
6* V pátek dne 2. prosince 2016 proběhne v učebně B-005 v Horské ul. č. 3, Praha 2 od 08:30 h
XIV. ročník
studentské
konference
„Prezentace
projektů“
(podrobnosti
viz
https://www.fd.cvut.cz/pro-studenty/prezentace-projektu.html). Po této konferenci budou vyhodnoceny
projekty s nejlepší prezentací a studentům těchto projektů bude přiznáno účelové stipendium.
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7* Zápis studentů do projektů prostřednictvím internetové aplikace (https://projektybakalar.fd.cvut.cz)
bude probíhat dle pokynů uvedených v „Informacích pro studenty 2. ročníku – VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ DO
PROJEKTŮ“.
Tyto informace
jsou
zveřejněny
na internetových
stránkách
fakulty
na
adrese
https://www.fd.cvut.cz/pro-studenty/vyberove-rizeni-do-projektu.html#bakalar
a vyvěšeny na příslušných nástěnkách studijního oddělení v Praze a v Děčíně. Zápis bude rozdělen na
1. kolo (uzávěrka 15.12.2016, 23:00 h), 2. kolo (uzávěrka 19.12.2016, 21:00 h) a 3. kolo (uzávěrka
20.12.2016, 21:00 h).
8* Konečné zařazení studentů do projektů v bakalářském studiu bude zveřejněno na nástěnkách studijního
oddělení v Praze a v Děčíně a na internetových stránkách FD nejpozději do 5. ledna 2017.

KDY
1*

2*

KDE

CO

studijní oddělení FD v Praze a v Děčíně
oznámení o účasti na výběrovém
do 24.11.2016
(v Praze místnost 204, Fakulta dopravní, řízení ze strany ostatních studentů
(do 11:30 h)
Konviktská 20, Praha 1)
(zpravidla 1. ročníku)
výpočet bodového ohodnocení za
předměty z 1. a 2. semestru pro
všechny účastníky výběrového řízení

28.11.2016 v systému KOS

3*

na internetových stránkách FD a na
nástěnce v Praze a v Děčíně (v Praze
do 29.11.2016
nástěnka 2. ročníku 2. patro, Fakulta
dopravní, Konviktská 20, Praha 1)

seznam projektů pro výběrové řízení
s počty přijímaných studentů

4*

do 29.11.2016 na internetových stránkách FD

prezentace projektů
na internetových stránkách FD

5*

na nástěnce v Praze a v Děčíně (v Praze
do 01.12.2016
nástěnka 2. ročníku 2. patro, Fakulta
(do 16:00 h)
dopravní, Konviktská 20, Praha 1)

zveřejnění pořadí studentů podle
výsledného bodového ohodnocení za
předměty z 1. a 2. semestru

6*

7*

8*

02.12.2016 učebna B-005 na FD v Praze
(od 08:30 h) (Horská 3, Praha 2)
od 06.12.2016
(od 11:00)
do 20.12.2016
(do 23:00)

na internetových stránkách FD

na internetových stránkách FD
od 05.01.2017 a na nástěnce studijního oddělení
v Praze a v Děčíně

XIV. ročník studentské konference
„Prezentace projektů“
zápis studentů do projektů
prostřednictvím internetové aplikace
podle „Informace pro studenty
2. ročníku – VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ DO
PROJEKTŮ“
konečné zařazení studentů do
projektů

Upozornění:
Přistupujte k výběrovému řízení zodpovědně s ujasněnou představou studia na fakultě v jednotlivých oborech,
neboť přestupy z vybraného projektu do jiného budou po uzavření posledního kola výběrového řízení
povolovány až po 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
(v souladu s čl. 11 odst. 24, 25 a 26 Směrnice děkana č. 3/2016).
Doc. Ing. Jiří Č a r s k ý, Ph.D.
v. r.
proděkan pro pedagogickou činnost

V Praze dne 31. října 2016
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