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Pravidla FBMI ČVUT pro obsazování míst v rámci Mimoevropských
bilaterálních dohod uzavřených Rektorátem ČVUT – studentské výjezdy
1. Místa v rámci jednotlivých Mimoevropských bilaterálních dohod (dále jen MBD) jsou obsazována

výběrovým řízením, které provádí Rektorát ČVUT na místa ve smlouvách MBD sjednaných
Rektorátem ČVUT. Bližší informace k dispozici na webu STUDUJ VE SVĚTĚ
https://studujvesvete.cvut.cz/chci-vyjet/vyjezdy-mimo-evropu-2/

2. Studenti

se přihlašují prostřednictvím online aplikace na webových stránkách
(www.mobility.cvut.cz) v termínech vyhlášených Rektorátem ČVUT v několika kolech dle
jednotlivých partnerských škol. Studentům je umožněn opakovaný výjezd se součtem délky
pobytu v každé etapě maximálně 12 měsíců.

3. Informace o termínech přihlášek jsou zveřejněny také na webu Fakulty biomedicínského
inženýrství.

4. Studenti, kteří se přihlásí na místa, kde je vyžadována znalost anglického jazyka, podstoupí

písemnou zkoušku na Rektorátu ČVUT v termínu vypsaném rektorátem. Přihlášení na jazykový
test z anglického jazyka student učiní rovněž v komponentě www.mobility.cvut.cz, zároveň s
podáním přihlášky. Po absolvování testu z anglického jazyka absolvují studenti, kteří získali
potřebný počet bodů z testu, ústní jazykový pohovor.
Je-li požadován jiný cizí jazyk, předloží student potvrzení o tom, že je schopen absolvovat
dlouhodobou stáž s výukou v tomto jazyce dané jazykové úrovně požadované partnerskou školou
dle podmínek bilaterální dohody.

5. Do výběru budou zahrnuti pouze studenti, kteří splní následující kritéria:
− bakalářské studium: složili úspěšně jazykovou zkoušku dle bodu 4 (písemnou i ústní část

−
−

jazykové zkoušky) a mají vážený průměr za celou dobu studia maximálně 2,3 nebo nižší (v
případě studentů, kteří podají přihlášku v zimním semestru 1. ročníku bakalářského studia, se
jedná o vážený průměr za zimní semestr – tzv. podmínečné schválení před ukončením
zimního semestru),
navazující magisterské studium: složili úspěšně jazykovou zkoušku dle bodu 4 (písemnou i
ústní část jazykové zkoušky) a mají vážený průměr z předchozí etapy studia maximálně 2,3
nebo nižší,
doktorské studium: složili úspěšně jazykovou zkoušku dle bodu 4 (písemnou i ústní část
jazykové zkoušky).

6. Místa budou přidělována podle kritérií Rektorátu ČVUT zveřejněných na stránce:

Výběrová kritéria na webu https://studujvesvete.cvut.cz/vyjizdim/vyjezdy-mimo-evropu/
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7. Před odjezdem na partnerskou školu jsou studenti bakalářských a navazujících magisterských
studijních programů povinni mít garantem oboru/programu a proděkanem pro studium a
pedagogickou činnost schválený tzv. „Studijní plán na zahraniční univerzitě“ s minimálním
počtem 20 ECTS uznaných kreditů za semestr.

8. Před podpisem účastnické smlouvy na studium v zahraničí musí být studenti zapsáni do dalšího
semestru nebo akademického roku, v kterém budou studovat na zahraniční partnerské škole.

Souhlasně projednáno grémiem děkana FBMI na svém zasedání dne 1. 2. 2021
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