
ZÁPIS 

z jednání komise pro 2. kolo výběrového řízení ze dne 3. dubna 2020  
 

Erasmus + pro akademický rok 2020/21, v rámci dohod Fakulty dopravní 

ČVUT 
Přítomni: 

Ing. Patrik Horažďovský, Ing. Martin Langr, Ph.D., prof. Ing. Ondřej Přibyl, Ph.D. 

 

Omluven: - 

K výjezdu se přihlásilo 5 studentů, všech 5 bylo schváleno proděkany dle podmínek 

studijních výsledků. Jazykovými testy prošli pouze 2 studenti, respektive zájem o postup v 

procesu výběrového řízení měli pouze tito studenti. Vzhledem k mimořádnému stavu byla 

jazyková úroveň doložena pouze certifikátem, nikoliv jazykovým testem Rektorátu ČVUT. 

K ústní části pohovoru, který probíhal online pomocí programu MS Teams, se následovně 

dostavili oba studenti. 

 

Komise projednala výsledky jednotlivých částí výběrového řízení, a to odevzdání jazykových 

certifikátů a ústních pohovorů, které se před komisí ve výše uvedeném složení konaly před 

jednáním. 

 

V souladu s podmínkami zveřejněnými při vyhlášení výběrového řízení komise při 

přidělování míst uvažovala následující kritéria: 

 

1. Existence a potvrzení jazykové znalosti jazykovým certifikátem 

2. Studijní průměr 

3. Pohovor - jazyková úroveň, motivace  

4. Předcházející účast v programu Erasmus  

 

V případě většího počtu zájemců, než nabízených míst v rámci bilaterální dohody by byli 

upřednostněni studenti s vyšším počtem bodů. K této situaci v rámci druhého kola 

výběrového řízení nedošlo. Studentům byla přiřazena univerzita první volby. 

 

Do této části výběrového řízení byli přiřazeni také studenti, kteří z důvodu mimořádné situace 

ve světě ve vztahu s infekčním onemocněním COVID-19, byli nuceni ukončit svůj předchozí 

zahraniční pobyt v programu ERASMUS+ dříve. Na základě souhlasů odpovědných 

proděkanů byl umožněn výjezd těchto studentů i v dalším akademickém roce bez nutnosti 

absolvovat všechny části standardního výběrového řízení. Toto se týká 2 studentů. 

 

Výsledky umístění studentů 2. kola i mimořádného doplnění studentů jsou uvedeny v příloze 

zápisu a budou zveřejněny na fakultních stránkách programu Erasmus + a na nástěnce 

studijního oddělení. Rovněž budou studenti obesláni emailem.  

 

Souhlas s tímto zápisem ze strany přítomných proděkanů proběhl na základě mailové 

korespondence. 

 

V Praze dne 30. 4. 2020  

Zapsal: P. Horažďovský 



Výsledky výběrového řízení v programu ERASMUS 
2020/2021  

2. kolo + kolo mimořádné 
příloha k zápisu 

Příjmení Jméno Destinace Body Volba Semestr 

Fiala Martin B  LEUVEN01 30 1. volba L 

Papadopulos Andreas RO BUCURES11 28 1. volba Z 

            

            

 Ábela Richard E  SEVILLA01  - 1. volba  Z 

 Dillinger Martin PL WARSZAW02 -  1. volba  Z 

 

 


