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Výběrové řízení do programu ERASMUS÷ na ČVUT v Praze Fakultě
dopravní pro akademický rok 202 3-2024.

Pravidla výběrového řízení pro výjezd studentů bakalářského, navazujícího magisterského a

doktorského studia ČVUT FD na zahraniční vysokou školu v rámci programu ERASMUS+ určují

kritéria a postup výběru studentů na jednotlivá místa dle bilaterárních dohod mezi Fakultou

dopravní a zahraničními univerzitami. Výběrové řízeníje rozděleno do 4 popsaných kroků.

Přihlášení studentů probíhá elektronicky v aplikaci mobility.cvut.cz v termínu stanoveném

rektorátem ČVUT. Podmínkou je plánování výjezdu v rámci standardní doby studia a

odpovídající studijní výsledky. Úspěšnost studentů se posuzuje na základě studijního průměru,

který by neměl být horší než 2,50. Při nesplnění kritérií je možné přihlášku neschválit.

V takovém případě student nemůže ve výběrovém řízení pokračovat dále.

Před podáním přihlášky je vhodné, aby studenti sami důkladně zvážili následující skutečnosti:

• vhodnost výběru zahraniční vysoké školy dle aktuální nabídky fakulty, zejména

s ohledem na studovaný studijní program/obora nabĺdku předmětů,

• dosavadní studijní výsledky (vážený studijní průměr, množstvíjiž absolvovaných

kreditů či druhé zápisy předmětů),

• plánovaný zájem o budoucí obor studia, do kterého se budou studenti 1. ročnĺku hlásit

v průběhu 3. semestru,

• motivace výjezdu na zahraniční vysokou školu.

Všichni 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 a budou následně probíhat ve spolupráci s Fakultou

Elektrotechnickou ČVUT (viz httos://stud u ivesvete.cvut.cz/krok-za-krokem/erasmus/krok

erasmus-overeni-iazyku/J. Ostatnĺ zájemci předloží relevantní doklad o náležitých jazykových

schopnostech Odboru zahraničních vztahů Rektorátu ČVUT a to v termínu stanoveném

Rektorátem, a dále koordinátorovi programu ERASMUS÷ v termínu před konáním ústích

pohovorů (viz bod 3).
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Všichni uchazeči, kteří prokázali či doložili jazykové schopností (viz bod 2), se zúčastní ústního

pohovoru před komisí. Komise je zpravidla tříčlenná a jejími členy mohou být proděkan pro

pedagogickou činnost (v případě výjezdů v rámci bakalářského a navazujícího magisterského

studia), proděkan pro vědu a výzkum (v případě výjezdů v rámci doktorského studia), proděkan

pro zahraniční styky, koordinátor programu ERASMUS+ či dalšíjimi či děkanem fakulty

delegované osoby.

Pohovor probíhá částečně v jazyce českém a částečně v jazyce, ve kterém bude probíhat výuka

na zahraniční vysoké škole. Cílem pohovoru je hodnocení předpokladů studentů pro studium

v zahraničí. Obsahem pohovoru je zejména:

• komunikativní dovednosti studenta,

• motivace pro výběr zvolené školy,

• dosavadní studijní výsledky a předpoklady,

• představa o předmětech studovaných na zvolené zahraniční vysoké škole.

Výsledkem výběrového řízení je přidělení studentů ke konkrétním místům na zahraničních

vysokých školách na základě fakultních bilaterárních smluv. Místa jsou přidělována s ohledem

na priority studentů uvedených v přihlášce a na základě pořadí studentů dle výsledného počtu

bodů získaných v průběhu výběrového řízení. Pořadĺje určeno na základě následujících

parametrů, které se na celkovém počtu bodů podílejĺ stejnou vahou:

• jazykové kompetence (na základě jazykových testů viz bod 2)

• ústnĺ pohovor (víz bod 3)

• vážený studijní průměr

Výběrová komise může navrhnout jiné pořadí přidělených míst bez ohledu na dosažený počet

bodů, případně výjezd nedoporučit, v těchto případech:

• strategický zájem Fakulty dopravní (zejména z důvodů naplnění spolupráce se

zahraniční vysokou školou v podobě např. Double-degree studijního programu apod.)

• nesplnění dalších specifických požadavků vyplývajících z konkrétních smluv se

zahraničními vysokými školami

• změna v pořadí umožní výjezd většího počtu studentů

• jedná se o druhý výjezd studenta do zahraničív rámci jednoho studia

• komise nedoporučí výjezd studenta v rámci ústního pohovoru a toto rozhodnutí

náležitě zdůvodní
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