Kritéria pro schválení přihlášky studenta ČVUT FD pro výjezd
na zahraniční vysokou školu v rámci
programu ERASMUS+ nebo bilaterální dohody
uzavřené se zahraniční vysokou školou a kritéria výběrového řízení
na ČVUT v Praze Fakultě dopravní pro akademický rok 2017 – 2018
1. Předpoklady a kritéria pro schválení přihlášky studenta ČVUT v Praze Fakulty
dopravní (dále jen ČVUT FD) proděkanem pro pedagogickou činnost (posuzované
podle stavu ke dni schválení přihlášky podle záznamů v systému KOS nebo podkladů
k přijímacímu řízení studenta)
 student ke dni schválení přihlášky nestuduje prvním rokem bakalářský studijní
program
 student na ČVUT FD studoval nebo studuje bakalářský nebo navazující magisterský
studijní program nejvýše jednou
 výjezd na zahraniční vysokou školu v rámci programu ERASMUS+ nebo bilaterální
dohody není plánován v době přesahující standardní dobu studia studenta
 student, který je ke dni schválení přihlášky studentem bakalářského studijního
programu, splní 1 ze 3 níže uvedených podmínek:
 student má vážený studijní průměr v rámci aktuálního studia na ČVUT FD ke dni
schválení přihlášky nejvýše 2,00 a zároveň měl během dosavadního aktuálního
studia na ČVUT FD podruhé zapsány nejvýše 2 povinné předměty (s výjimkou
předmětů TV-1 a TV-2, pro které toto omezení neplatí) doporučeného časového
plánu studia
 student má vážený studijní průměr v rámci aktuálního studia na ČVUT FD ke dni
schválení přihlášky nejvýše 1,75 a zároveň měl během dosavadního aktuálního
studia na ČVUT FD podruhé zapsány nejvýše 4 povinné předměty (s výjimkou
předmětů TV-1 a TV-2, pro které toto omezení neplatí) doporučeného časového
plánu studia
 student má vážený studijní průměr v rámci aktuálního studia na ČVUT FD ke dni
schválení přihlášky nejvýše 1,50 a zároveň měl během dosavadního aktuálního
studia na ČVUT FD podruhé zapsáno nejvýše 6 povinných předmětů
(s výjimkou předmětů TV-1 a TV-2, pro které toto omezení neplatí) doporučeného
časového plánu studia
 student, který je ke dni schválení přihlášky studentem navazujícího
magisterského studijního programu, splní 1 ze 4 z níže uvedených podmínek:
 student měl během studia předcházejícího bakalářského studijního programu na
ČVUT FD podruhé zapsány nejvýše 2 povinné předměty (s výjimkou předmětů
TV-1 a TV-2, pro které toto omezení neplatí) doporučeného časového plánu studia
a zároveň měl student celkový výsledek státní závěrečné zkoušky, konané
v rámci studia bakalářského studijního programu na ČVUT v Praze, hodnocen
klasifikačním stupněm C (dobře)
 student měl během studia předcházejícího bakalářského studijního programu na
ČVUT FD podruhé zapsány nejvýše 4 povinné předměty (s výjimkou předmětů
TV-1 a TV-2, pro které toto omezení neplatí) doporučeného časového plánu studia
a zároveň měl student celkový výsledek státní závěrečné zkoušky, konané
v rámci studia bakalářského studijního programu na ČVUT v Praze, hodnocen
klasifikačním stupněm B (velmi dobře)
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student měl během studia předcházejícího bakalářského studijního programu na
ČVUT FD podruhé zapsáno nejvýše 6 povinných předmětů (s výjimkou
předmětů TV-1 a TV-2, pro které toto omezení neplatí) doporučeného časového
plánu studia a zároveň měl student celkový výsledek státní závěrečné
zkoušky, konané v rámci studia bakalářského studijního programu na ČVUT
v Praze, hodnocen klasifikačním stupněm A (výborně)
student měl celkový výsledek státní závěrečné zkoušky, konané v rámci studia
předcházejícího bakalářského studijního programu na jiné vysoké škole,
hodnocen klasifikačním stupněm, kterému odpovídá bodové hodnocení v rozmezí
80 – 100, resp. číselná klasifikace v rozmezí 1,00 – 1,50 podle čl. 11 odst. 1
Studijního a zkušebního řádu pro studenty ČVUT v Praze

2. Prokázání jazykových znalostí
Zájemci o studium v anglickém nebo německém jazyce v rámci programu ERASMUS+
absolvují testy z příslušného jazyka, které budou organizovány centrálně Odborem
zahraničních vztahů Rektorátu ČVUT (viz https://www.cvut.cz/studium-v-zahranici
a http://intranet.cvut.cz/informace-pro-studenty/studium-v-zahranici/erasmus)
 ostatní zájemci předloží elektronickou formou relevantní doklad o náležitých jazykových
schopnostech proděkanovi pro pedagogickou činnost před termínem schválení přihlášky
3. Ústní pohovor na Fakultě dopravní (pouze pro výjezdy v rámci programu
ERASMUS+)
Všichni uchazeči o fakultní místa absolvují ústní pohovor na ČVUT FD v jazyce, v němž
bude probíhat výuka na zahraniční škole – při tomto pohovoru by měli prokázat zejména:
 komunikativní dovednosti v příslušném jazyce dostatečné ke studiu v zahraničí
 motivaci pro výběr zvolené školy (z odborného hlediska)
 představu o předmětech studovaných na zvolené zahraniční vysoké škole, které
bude možné uznat za předměty v doporučeném časovém plánu studia na ČVUT FD
4. Kritéria pro přidělování fakultních míst na jednotlivé zahraniční vysoké školy
(pouze pro výjezdy v rámci programu ERASMUS+)
Při obsazování fakultních míst se vychází z prioritního pořadí škol uvedených v přihlášce
a z pořadí bodů z následujících kritérií, která mají níže uvedenou váhu pro určení
celkového pořadí:
 Vážený studijní průměr (viz bod 1.) v rozmezí od 1,00 do 2,00..........od 35 % do 0 %
 Výsledek jazykového testu (viz bod 2.) .......................................................až 35 %
 Výsledek ústního pohovoru (viz bod 3.) ......................................................až 15 %
 Jde o první resp. opakovaný výjezd studenta
v rámci programu ERASMUS+ ..............................................................15%, resp. 0 %
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