Kritéria pro schválení přihlášky studenta
do programu ERASMUS a kritéria výběrového řízení
na ČVUT v Praze Fakultě dopravní pro akademický rok 2014 – 2015
1. Předpoklady pro podání přihlášky na ČVUT v Praze Fakultě dopravní



student na Fakultě dopravní studoval nebo studuje bakalářský nebo navazující magisterský
studijní program nejvýše jednou
student během studia bakalářského i navazujícího magisterského studijního programu na Fakultě
dopravní měl všechny předměty zapsány nejvýše jednou

2. Kritéria pro elektronické schválení přihlášky proděkanem pro pedagogickou
činnost


vážený studijní průměr v rámci aktuálního studia na FD ke dni podání přihlášky nejvýše 2,00

3. Jazykový test organizovaný Evropskou kanceláří ČVUT
Zájemci o studium v anglickém nebo německém jazyce absolvují testy z příslušného jazyka, které
budou
organizovány
centrálně
Evropskou
kanceláří
ČVUT
– http://www.cvut.cz/informace-pro-studenty/studium-v-zahranici/erasmus/ek. Zájemci o studium
v jiném jazyce předloží koordinátorovi relevantní doklad o náležitých jazykových schopnostech (viz
http://www.cvut.cz/informace-pro-studenty/studium-v-zahranici/erasmus/studium/vyber).

4. Ústní pohovor na Fakultě dopravní
Všichni uchazeči o fakultní místa absolvují ústní pohovor na Fakultě dopravní 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 Fakultě dopravní
V rámci ústního pohovoru bude provedeno ověření předpokladů uvedených v bodě 1. (Předpoklady
pro podání přihlášky na ČVUT v Praze Fakultě dopravní):
 student předloží „čestné prohlášení“, že na Fakultě dopravní studoval nebo studuje bakalářský
nebo navazující magisterský studijní program nejvýše jednou a že během studia bakalářského
i navazujícího magisterského studijního programu na Fakultě dopravní měl všechny předměty
zapsány nejvýše jednou
 v rámci ústního pohovoru bude ověřena pravdivost výše uvedeného „čestného prohlášení“ podle
záznamů v aplikaci KOS (Komponenta studium) – veškeré nepravdivé údaje ve výše uvedeném
„čestném prohlášení“ budou posuzovány jako účelová tvrzení s důsledkem zamítnutí výjezdu
v rámci programu ERASMUS

5. Kritéria pro přidělování fakultních míst na jednotlivé zahraniční vysoké školy
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 za celé dosavadní studium na Fakultě dopravní............................... 40 %
 Výsledek jazykového testu (viz bod 3. Jazykový test na Rektorátu ČVUT) ............................ 40 %
 Výsledek ústního pohovoru (viz bod 4. Ústní pohovor na Fakultě dopravní) ......................... 20 %
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