VYHLÁŠENÍ MIMOŘÁDNÉHO TERMÍNU
PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ
pro akademický rok 2013 – 2014

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

BAKALÁŘSKÝ STUDIJNÍ PROGRAM
uskutečňovaný

V DĚČÍNĚ
Mimořádný termín přijímacího řízení pro uchazeče o studium
uskutečňované v Děčíně
od akademického roku 2013 – 2014 se bude konat
v těchto akreditovaných studijních programech a oborech:
Bakalářský studijní program „Technika a technologie v dopravě a spojích“
Obor
DOS ... Dopravní systémy a technika
MED ... Management a ekonomika
dopravy a telekomunikací

Forma studia

Titul

prezenční
prezenční
a kombinovaná

Bc.
Bc.

Standardní Vyučovací
doba studia
jazyk
3 roky
3 roky

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

do 19. srpna 2013

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 zápisu do 1. ročníku:

23. září 2013
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Podmínkou pro zahájení přijímacího řízení je podání vyplněné elektronické přihlášky ke
studiu na VŠ ve stanoveném termínu a se všemi náležitostmi. Přihláška ke studiu
v Děčíně 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.
Přihláška musí být vyplněna úplně a pravdivě. Elektronickou přihlášku je nutné vytisknout
a zaslat studijnímu oddělení v Děčíně vyplněnou předtištěnou přihlášku ke studiu
s osobními údaji a podpisem žadatele spolu s dokladem o zaplacení poplatku !!!
Nelze podat 2 přihlášky současně do prezenční i kombinované formy 1 studijního programu.
Nepravdivě, neúplně vyplněné nebo pozdě podané přihlášky ke studiu nebudou přijaty.
Přihlášku ke studiu na VŠ zašlou uchazeči na studijní oddělení Fakulty dopravní v Děčíně.
Výuku v Děčíně zabezpečují tytéž ústavy ČVUT v Praze Fakulty dopravní jako výuku v Praze.
V přihlášce je nutné označit typ studijního programu (bakalářský) a formu studia
(prezenční nebo kombinovaná).
Na přihlášky podané po 19.08.2013 nebude brán zřetel !!!
Podávání přihlášek ke studiu v Děčíně
Přihlášky ke studiu v Děčíně
se podávají na adresu:

ČVUT FD – Ústav pro bakalářská studia
Studijní oddělení
Pohraniční 1
405 01 Děčín

Termín podávání přihlášek
ke studiu v Děčíně:

do 19. srpna 2013
osobně:
 od 18.04.2013 do 28.06.2013 na studijním oddělení
FD v Děčíně v úředních hodinách:
 pondělí – čtvrtek .........08:30 – 11:00
 pondělí .......................13:30 – 15:00
 od 01.07.2013 do 19.08.2013 (v době letních
prázdnin) na studijním oddělení FD v Děčíně
v prázdninových úředních hodinách (a to pouze po
předchozí telefonické domluvě s pracovnicí studijního
oddělení paní Monikou Švandovou, tel. 224 358 408,
224 358 409, e-mail: svandova@fd.cvut.cz):
 středa ........................09:00 – 11:00
poštou doporučeným dopisem podaným
do 19. srpna 2013

Informace o studiu v Děčíně
podává:

Monika Švandová
Studijní oddělení ČVUT FD
Pohraniční 1, Děčín
tel.:
224 358 408, 412 512 736
e-mail:
svandova@fd.cvut.cz, cernecky@fd.cvut.cz
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Bakalářský studijní program
„Technika a technologie v dopravě a spojích“
Kombinovaná forma studia je nabízena v Děčíně pouze pro obor „MED – Management
a ekonomika dopravy a telekomunikací“. Ostatní uchazeči o studium v prezenční formě
bakalářského studia v přihlášce jako obor zvolí variantu „Technika a technologie
v dopravě a spojích – společná část studia“.

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 bakalářském studijním programu „Technika
a technologie v dopravě a spojích“ nebo v navazujícím magisterském studijním programu
„Technika a technologie v dopravě a spojích“ 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 2 000 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 81 200 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 Děčíně nejpozději do 18.09.2013. Bez doručení tohoto potvrzení
nebude uchazeč ke studiu zapsán.
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Bakalářský studijní program
„Technika a technologie v dopravě a spojích“ v prezenční a kombinované
formě studia uskutečňovaný v Děčíně
(pouze v oborech DOS – Dopravní systémy a technika
a MED – Management a ekonomika dopravy a telekomunikací)
Podmínkou přijetí do bakalářského studijního programu
středoškolského vzdělání ukončeného maturitou.

je

dosažení

úplného

Všichni uchazeči předloží ověřenou kopii maturitního vysvědčení, případně ji zašlou
poštou na studijní oddělení ČVUT v Praze Fakulty dopravní, Pohraniční 1, Děčín, nejpozději
do 18.09.2013. Uchazeči s občanstvím jiného státu než České republiky nebo
Slovenské republiky doloží společně s přihláškou ke studiu nostrifikaci maturitního
vysvědčení a jednu z forem prokázání znalosti českého jazyka.
Pro akademický rok 2013 – 2014 budou přijati všichni uchazeči o studium v prezenční
nebo kombinované formě bakalářského studia uskutečňovaného v Děčíně, kteří splní
výše uvedenou podmínku přijetí.
Pozvánka k zápisu nebude písemně rozesílána, rozhodnutí o přijetí obdrží všichni přijatí
uchazeči v písemné formě během zápisu do studia dne 23.09.2013.
Přípravný kurz z matematiky a z fyziky bude pro uchazeče o studium v bakalářském
studijním programu v Děčíně zajišťovat Pracoviště Děčín (16150) na adrese Pohraniční 1,
Děčín. Délka kurzu je 1 týden, konání kurzu se předpokládá v září 2013. Bližší informace
budou zveřejněny od června 2013 na internetových stránkách FD. Informace obdrží zájemci
též na telefonu 412 512 736.

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.
K zápisu do 1. ročníku zimního semestru akademického roku 2013 – 2014 se dostaví
všichni uchazeči, kteří podali přihlášku ke studiu a kteří doložili ověřenou kopii maturitního
vysvědčení (uchazeči s občanstvím jiného státu než České republiky nebo Slovenské
republiky i nostrifikaci maturitního vysvědčení a jednu z forem prokázání znalosti českého
jazyka), v pondělí 23. září 2013 v 9:00 h do místnosti P1 v přízemí budovy Fakulty
dopravní, Pohraniční 1, Děčín 1.
Uchazeč se stává studentem dnem zápisu do studia (§ 61 odst. 1 zákona).
Pokud se z vážných důvodů uchazeč nemůže k zápisu dostavit (např. nemoc doložená
lékařským potvrzením), je nutné se písemně omluvit prostřednictvím studijního oddělení
nejpozději do pěti dnů od data zápisu a požádat o stanovení náhradního termínu zápisu.
O důvodnosti omluvy rozhoduje děkan fakulty. Uchazeč je povinen se dostavit k zápisu
osobně v termínu stanoveném děkanem.
Žádáme uchazeče o dochvilnost, neboť po zahájení zápisu v 9:00 h budou uchazečům
sděleny veškeré informace o průběhu a organizaci studia, studijních plánech, harmonogramu
studia a další. Tyto informace pro jejich množství nelze podávat studentům jednotlivě.
Při zápisu uchazeči obdrží veškerá potvrzení (formuláře MHD apod. si uchazeči donesou).
Dříve nebude studijní oddělení žádná potvrzení vydávat.

Stránka 4 (celkem 6)

Vyhlášení mimořádného termínu přijímacího řízení pro akademický rok 2013 – 2014
a zveřejnění podmínek pro přijetí ke studiu na ČVUT FD pro bakalářský studijní program v Děčíně

Během zápisu uchazeči obdrží písemné rozhodnutí o přijetí ke studiu. 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.
Slavnostní imatrikulační slib studentů 1. ročníku se bude konat ve středu
25. září 2013 v Betlémské kapli v Praze 1. Zahájení imatrikulačního slibu Vám bude
sděleno při zápisu.

K zápisu si uchazeči přinesou s sebou:


psací potřeby



průkaz totožnosti (občanský průkaz nebo pas)



2 fotografie 4  6 cm (nebo jako na OP)



150,- Kč na nákup „Studijního programu 2013 – 2014“

Informace o možnostech usnadnění absolvování předmětů matematického
a technického základu:
V roce 2013 se na Pracovišti Děčín ČVUT v Praze Fakulty dopravní uskutečňuje projekt
„Inovace výuky bakalářského studia v regionech“. Součástí projektu je použití takových
forem výuky, které podpoří a usnadní absolvování předmětů matematického a technického
základu na požadované úrovni. Jde zejména o zpřístupnění elektronických studijních opor
s prvky e-learningu (jako jsou např. doplňující texty k přednáškám, interaktivní cvičení,
zkušební testy k procvičení, … apod.) a také o rozšíření počtu hodin výuky matematických
předmětů tak, aby měli studenti větší prostor k osvojení a prohloubení potřebnyých znalostí.
Cílem je zejména překonání nedostatků ve znalostech studentů vzniklých zejména během
středoškolského studia a umožnit jim tak snáze splnit požadavky na znalosti a dovednosti
v těchto předmětech.

Upozornění:
Uchazeči s trvalým pobytem mimo Děčín si mohou podat žádost o ubytování na koleji ČVUT
FD v Děčíně, Nároží 21, 405 01 Děčín 1. Formulář žádosti o ubytování včetně dalších
důležitých informací můžete získat na tel. 412 513 481 (482) – Jan Holík, e-mail:
Holik@fd.cvut.cz
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Závěrečná ustanovení
Toto vyhlášení mimořádného termínu 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 21. dubna 2013.
Podmínky pro přijetí ke studiu uvedené v tomto vyhlášení mimořádného termínu přijímacího
řízení pro akademický rok 2013 – 2014 na ČVUT v Praze Fakultě dopravní byly schváleny dle
§ 27 odst. e) zákona a čl. 4 odst. 3 Řádu přijímacího řízení ČVUT Akademickým senátem
ČVUT v Praze Fakulty dopravní na zasedání dne 14. listopadu 2012.
Znění tohoto vyhlášení mimořádného termínu přijímacího řízení pro akademický rok
2013 – 2014 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 17. dubna 2013.

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 17. dubna 2013
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