Rozšíření a doplnění

VYHLÁŠENÍ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ
pro akademický rok 2012 – 2013

A ZVEŘEJNĚNÍ PODMÍNEK PRO PŘIJETÍ
ke studiu na ČVUT v Praze Fakultě dopravní pro následující

NOVĚ AKREDITOVANÝ OBOR

Magisterský studijní program „Technika a technologie v dopravě a spojích“
navazující na bakalářský studijní program
Obor
LO...... Logistika, technologie
a management dopravy

Forma studia

Titul

prezenční
a kombinovaná

Ing.

Standardní Vyučovací
doba studia
jazyk
2 roky

čeština

Časový plán a základní informace
k podávání přihlášek ke studiu
Termín podání přihlášek:

do 21. května 2012

Administrativní poplatek
za úkony spojené s přijímacím řízením je splatný při podání přihlášky
výše poplatku
banka
číslo účtu
SWIFT
IBAN
variabilní symbol
konstantní symbol
specifický symbol
IČO

500,- Kč
Komerční banka a. s., Praha 1
19 – 3322370227 / 0100
KOMBCZPPXXX
CZ6301000000193322370227
77777
379 – poštovní poukázka
378 – bezhotovostní převod
kód přihlášky
68407700

Termín přijímacích zkoušek:

od 4. června 2012 do 22. června 2012

Podmínkou pro zahájení přijímacího řízení je podání vyplněné elektronické přihlášky ke
studiu na VŠ ve stanoveném termínu a se všemi náležitostmi. Přihláška ke studiu se
podává výhradně elektronicky, přihlášky na tiskopisech nebudou v rámci přijímacího řízení
akceptovány !!!
Formulář této elektronické přihlášky na VŠ lze vyplnit na internetové adrese:
https://prihlaska.cvut.cz. K přihlášce ke studiu je nutno přiložit doklad o zaplacení
administrativního poplatku či doklad o převedení poplatku na účet fakulty za úkony
spojené s přijímacím řízením ve výši 500,- Kč. Bez dokladu o zaplacení nebude přihláška
evidována. Za průkazný doklad o zaplacení se nepovažuje příkaz k platbě. Uchazeč nemá
nárok na vrácení administrativního poplatku.
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Přihláška musí být vyplněna úplně a pravdivě. Elektronickou přihlášku je nutné vytisknout
a zaslat studijnímu oddělení vyplněnou předtištěnou přihlášku ke studiu
s osobními údaji a podpisem žadatele spolu s dokladem o zaplacení poplatku !!!
Nepravdivě, neúplně vyplněné nebo pozdě podané přihlášky ke studiu nebudou přijaty.
Přihlášku ke studiu na VŠ zašlou uchazeči na studijní oddělení Fakulty dopravní v Praze.
V přihlášce je nutné označit typ studijního programu (magisterský navazující na
bakalářský) a formu studia (prezenční nebo kombinovaná).
Na přihlášky podané po 21.05.2012 nebude brán zřetel !!!
Podávání přihlášek ke studiu
Přihlášky ke studiu v Praze
se podávají na adresu:

České vysoké učení technické v Praze Fakulta dopravní
Studijní oddělení
Konviktská 20
110 00 Praha 1

Termín podávání přihlášek
ke studiu:

do 21. května 2012
osobně:
 na studijním oddělení FD v Praze
 pondělí – pátek ...............08:30 – 11:30
 pondělí – čtvrtek .............14:00 – 15:30
poštou doporučeným dopisem podaným
do 21. května 2012

Informace o studiu v Praze
podává:

Eva Vicenová
Studijní oddělení ČVUT v Praze Fakulty dopravní
Konviktská 20, Praha 1
tel.:
224 359 542, 224 359 540
fax:
224 237 096
e-mail:
viceneva@fd.cvut.cz

Magisterský studijní program
„Technika a technologie v dopravě a spojích“
navazující na bakalářský studijní program
Uchazeči o studium v prezenční formě navazujícího magisterského studia v přihlášce
uvedou obor LO – Logistika, technologie a management dopravy. Do projektu budou
uchazeči zařazeni v rámci výběrového řízení do projektů dle vlastních priorit výběru projektu.
Studenti jsou do projektů zařazeni již od 1. ročníku studia. V oboru „LO – Logistika,
technologie a management dopravy“ probíhá výuka v prezenční i kombinované formě
navazujícího magisterského studia, formu studia je nutno v přihlášce uvést. V přihlášce
ke studiu na VŠ je nutné uvést údaj „Předchozí studium na vysoké škole“.
Uchazeči o studium z řad studentů 4. ročníku bakalářského studia ČVUT v Praze
Fakulty dopravní, kteří chtějí studovat nově akreditovaný obor LO (Logistika,
technologie a management dopravy), dosáhli ke dni 20.04.2012 aritmetického
studijního průměru 1,00 až 1,90 za předměty zařazené v doporučeném časovém
plánu celého studia na ČVUT v Praze Fakultě dopravní a zároveň již podali přihlášku
ke studiu do 31.03.2012 (v rámci vyhlášení přijímacího řízení ze dne 30.11.2011), nemusí
podávat znovu přihlášku ke studiu (přihláška podaná do 31.3.2012 bude uchazeči
automaticky převedena do oboru LO poté, co mu v rámci 0. nebo 1. kola výběrového
řízení do projektů bude přiřazen projekt z oboru LO).
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Podmínky pro přijetí, přijímací zkouška
a kritéria jejího vyhodnocení
Nutná podmínka prokázání znalosti českého jazyka
pro uchazeče o studium v oborech s vyučovacím jazykem „čeština“
s občanstvím jiných států než České republiky a Slovenské republiky
V případě, že uchazečem o studium v navazujícím magisterském studijním programu
„Technika a technologie v dopravě a spojích“ (zde pouze v oborech s vyučovacím
jazykem „čeština“) je občan jiného státu než České republiky nebo Slovenské
republiky, je v souladu s čl. 5 přílohy č. 3 ke Statutu ČVUT podmínkou přijetí ke studiu ve
studijním programu nebo oboru vyučovaném v českém jazyce prokázání znalosti českého
jazyka na dostatečné úrovni. Pro úspěšné přijetí ke studiu na ČVUT FD bude v rámci
přijímacího řízení akceptována 1 z následujících forem prokázání znalosti českého
jazyka:
1) předložení dokladu o vykonané maturitní nebo státní zkoušce z českého jazyka
2) potvrzení o úspěšném absolvování přezkoušení z českého jazyka na Ústavu
jazyků a společenských věd ČVUT v Praze Fakultě dopravní, které proběhne
v termínu přijímacích zkoušek na ČVUT FD v Praze
 informace viz http://jazyky.fd.cvut.cz/cestina-pro-cizince
 kontaktní osobou je Mgr. Irena Veselková (e-mail: veselkova@fd.cvut.cz)
 přezkoušení z českého jazyka je zpoplatněno částkou 1 000 Kč
3) osvědčení o úspěšném absolvování jazykového kurzu „Přípravný kurz českého
jazyka pro zahraniční studenty“ (dále jen „Přípravný kurz úrovně B2“) na ČVUT
v Praze Fakultě dopravní
 informace viz http://jazyky.fd.cvut.cz/cestina-pro-cizince
 kontaktní osobou je Mgr. Irena Veselková (e-mail: veselkova@fd.cvut.cz)
 absolvování „Přípravného kurzu úrovně B2“ (včetně přezkoušení) je zpoplatněno
částkou 86 900 CZK
 minimální počet účastníků pro otevření „Přípravného kurzu úrovně B2“ je

8 studentů

4)
5)

osvědčení úrovně B2 z jiné fakulty ČVUT nebo z MÚVS ČVUT
certifikát o absolvování ročního intenzivního kurzu češtiny (požadované úrovně B2)
na Univerzitě Karlově v Praze na Ústavu jazykové a odborné přípravy (středisko
Albertov)
 informace viz http://ujop.cuni.cz/albertov/index_cs.php
 absolvování kurzu včetně zkoušky jsou zpoplatněny

Jednu z výše požadovaných forem prokázání znalosti českého jazyka musí uchazeč
s občanstvím jiných států než České republiky nebo Slovenské republiky doručit
studijnímu oddělení ČVUT FD v Praze nejpozději do data zápisu ke studiu, jehož
termín sdělí fakulta přijímaným uchazečům společně s rozhodnutím o přijetí ke studiu. Bez
doručení tohoto potvrzení nebude uchazeč ke studiu zapsán.
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Magisterský studijní program
„Technika a technologie v dopravě a spojích“
navazující na bakalářský studijní program
v oboru LO – Logistika, technologie a management dopravy
Podmínkou přijetí do magisterského studijního programu navazujícího na program
bakalářský je ukončení bakalářského studia složením státní závěrečné zkoušky.
Všichni uchazeči předloží dle písemného pokynu fakulty (který obdrží doporučeným
dopisem nejpozději do konce května 2012) ověřenou kopii diplomu z vysoké školy, na
které absolvovali předchozí bakalářský studijní program.
Každý uchazeč je povinen se zúčastnit písemné přijímací zkoušky a uchazeči o studium
v prezenční formě také výběrového řízení do projektů. Den, hodina a místo konání
přijímací zkoušky budou uvedeny v pozvánkách k přijímací zkoušce, které fakulta uchazečům
rozesílá doporučeným dopisem nejpozději 3 týdny před jejím konáním. Výsledky písemné
přijímací zkoušky budou pro každého uchazeče k nahlédnutí na studijním oddělení v den
konání přijímací zkoušky v odpoledních hodinách.
Pokud se uchazeč nemůže dostavit k přijímací zkoušce v termínu, na který byl pozván,
a omluví-li se na studijním oddělení nejpozději v den přijímací zkoušky, je možno mu
stanovit náhradní termín přijímací zkoušky. Náhradní termín přijímací zkoušky pro omluvené
uchazeče je vyhlášen na čtvrtek 6. září 2012.
Přijímací zkoušku koná uchazeč v 1 dni v době od 4. června 2012 do 22. června 2012.
Písemnou přijímací zkoušku uchazeči konají z 2 tematických okruhů odpovídajících
příslušnému studijnímu oboru:
obor
LO

tematický okruh 1
Logistika

tematický okruh 2
Technologie a teorie dopravy

Všichni uchazeči o studium v prezenční formě se povinně zúčastní výběrového řízení do
projektů dle písemného pokynu fakulty, který obdrží doporučeným dopisem nejpozději
do konce května 2012. Kapacita volných míst na projektech je omezujícím faktorem
pro nejvyšší možný počet studentů přijatých do oboru.
Uchazeči o studium v prezenční formě z řad studentů 4. ročníku bakalářského studia
ČVUT v Praze Fakulty dopravní, kteří dosáhli ke dni 20.04.2012 aritmetického
studijního průměru 1,00 až 1,90 za předměty zařazené v doporučeném časovém
plánu celého studia na ČVUT v Praze Fakultě dopravní a zároveň již podali přihlášku
ke studiu do 31.03.2012 (na základě vyhlášení přijímacího řízení ze dne 30.11.2011), se
zúčastní výběrového řízení do projektů společně s uchazeči o studium v ostatních
oborech navazujícího magisterského studia v termínu od 17.04.2012 do 04.05.2012 dle
pokynů
fakulty
umístěných
a
na
internetových
stránkách
fakulty
http://projektova-vyuka.fd.cvut.cz/prihlasovani-do-projektu/magisterske-studium
a
na
nástěnce studijního oddělení v Praze.
Uchazeči, kteří úspěšně zakončili předchozí bakalářské studium na vysoké škole v České
republice (vyjma ČVUT v Praze Fakulty dopravní) nebo na vysoké škole v zahraničí,
předloží dle písemného pokynu fakulty (který obdrží doporučeným dopisem nejpozději do
konce května 2012) ověřenou kopii diplomu z vysoké školy, na které absolvovali
předchozí bakalářský studijní program. Diplom nemusí předkládat absolventi
bakalářského studijního programu ČVUT v Praze Fakulty dopravní, protože jejich studijní
výsledky poskytuje studijní informační systém ČVUT (Komponenta studium – KOS).
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Nedoloží-li uchazeč ve stanoveném termínu potřebné doklady k přijetí a pro výběrové řízení
do projektů, předpokládá se, že nereflektuje na přijetí ke studiu na FD.

Kritéria vyhodnocování přijímací zkoušky:


vyhodnocování výsledků přijímacího řízení se zakládá na výsledku písemné
přijímací zkoušky (viz výše)



maximální dosažitelný počet bodů je 100



výpočet bodů podle vzorce a stanovení pořadí uchazečů podle výsledného počtu bodů
je prováděno anonymně pomocí počítačového programu



při písemné zkoušce z tematických okruhů má uchazeč prokázat dostatečnou
odbornou znalost problematiky související s oborem LO (Logistika, technologie
a management dopravy)
 písemná přijímací zkouška z každého tematického okruhu trvá 45 minut
 maximální bodový zisk je 25 bodů
 k písemné zkoušce si uchazeč přinese pouze psací potřeby a několik čistých

papírů formátu A4
 zásadně není povoleno používat jakýchkoli jiných pomůcek či elektronických
zařízení včetně mobilních telefonů


hodnocení písemné přijímací zkoušky:
 za písemnou přijímací zkoušku lze získat ohodnocení od 0 do 100 bodů
 pro přijetí do navazujícího magisterského studia se dosažené výsledky písemných
přijímacích zkoušek vyhodnocují podle vzorce:

VPB  2  BT 1  BT 2 
kde význam veličin ve vzorci je následující:
 VPB .............. výsledný počet bodů
 BT1 .............. počet
dosažených
bodů
z písemné
přijímací
zkoušky
z tematického okruhu „Logistika“ (0 až 25)
 BT2 .............. počet
dosažených
bodů
z písemné
přijímací
zkoušky
z tematického okruhu „Technologie a teorie dopravy“ (0 až 25)


ke studiu se přijímají uchazeči podle pořadí, jehož dosáhnou na základě
výsledného počtu bodů (VPB) od nejvyšších hodnot k nejnižším až do výše počtu
přijímaných uchazečů pro akademický rok 2012 – 2013 se zohledněním studentem
preferovaného oboru



studenti nebo absolventi studijního programu „B 3710 – Technika
a technologie v dopravě a spojích“ ČVUT v Praze Fakulty dopravní, kteří
dosáhli za předměty zařazené v doporučeném časovém plánu celého studia
výše uvedeného studijního programu aritmetického studijního průměru
1,00 až 1,90 ke dni 20.04.2012 písemnou přijímací zkoušku nekonají (tito uchazeči
jsou přijati bez přijímací zkoušky na základě svých studijních výsledků)



pro akademický rok 2012 – 2013 bude do všech oborů (s výjimkou oborů
IS – Inteligentní dopravní systémy a TR – Transportation and Logistic Systems)
prezenční
formy
navazujícího
magisterského
studijního
programu
„N 3710 – Technika a technologie v dopravě a spojích“ ČVUT v Praze Fakulty dopravní,
do kterých bylo vyhlášeno přijímací řízení ve dnech 30.11.2011 a 20.04.2012
přijato minimálně 180 uchazečů o studium
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kapacita volných míst na projektech je omezujícím faktorem pro nejvyšší možný
počet studentů přijatých do oboru v prezenční formě studia



pro akademický rok 2012 – 2013 bude přijato maximálně 40 uchazečů o studium
v kombinované formě navazujícího magisterského studia (v oboru LO – Logistika,
technologie a management dopravy)

Rozhodnutí o přijetí a zápis do studia
Podle § 51 odst. 1 zákona č. 111/98 Sb., o vysokých školách o změně a doplnění dalších
zákonů (dále jen zákon) vzniká uchazeči sdělením rozhodnutí o přijetí ke studiu právo na
zápis do studia. Termín zápisu sdělí fakulta přijímaným uchazečům společně
s rozhodnutím o přijetí ke studiu. Fakulta při stanovení nejvyššího možného počtu
přijímaných uchazečů pro daný akademický rok počítá s aktuálními výukovými kapacitami
i s tím, že se určité procento přijatých uchazečů ke studiu nezapíše. Uchazeč se stává
studentem dnem zápisu do studia (§ 61 odst. 1 zákona).
Rozhodnutí o výsledku přijímacího řízení obdrží uchazeči písemně, seznam přijatých
a nepřijatých uchazečů bude zveřejněn na úřední desce a na internetových stránkách fakulty.
Uchazeč může požádat o přezkoumání rozhodnutí do 30 dnů od obdržení rozhodnutí
o výsledku přijímacího řízení.

Závěrečná ustanovení
Toto vyhlášení přijímacího řízení, obsahující podmínky pro přijetí ke studiu, bude zveřejněno
na úřední desce Fakulty dopravní a na internetových stránkách ČVUT v Praze Fakulty
dopravní (http://www.fd.cvut.cz) do 20. dubna 2012.
Znění tohoto vyhlášení přijímacího řízení pro akademický rok 2012 – 2013 a zveřejnění
podmínek pro přijetí ke studiu na ČVUT v Praze Fakultě dopravní bylo schváleno dle § 27
odst. e) zákona a čl. 4 odst. 3 Řádu přijímacího řízení ČVUT Akademickým senátem
ČVUT v Praze Fakulty dopravní na zasedání dne 20. dubna 2012.

Prof. Dr. Ing. Miroslav S v í t e k v. r.
děkan ČVUT v Praze Fakulty dopravní

Za správnost odpovídá:
Doc. Ing. Jiří Čarský, Ph.D.
proděkan pro pedagogickou činnost

V Praze dne 20. dubna 2012
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