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Pravidla FBMI ČVUT pro obsazování míst
v programu Erasmus+ – studentské výjezdy
1. Místa v rámci jednotlivých bilaterálních dohod jsou obsazována výběrovým
řízením. Výběrové řízení provádí:
 Rektorát ČVUT na místa ve smlouvách sjednaných rektorátem
 FBMI u smluv sjednaných fakultou
 FBMI po dohodě s příslušnou katedrou u míst sjednaných touto katedrou

2. Tato pravidla platí pro přidělování míst v rámci smluv sjednaných FBMI a katedrami
FBMI.

3. Studenti se přihlašují prostřednictvím online aplikace (www.mobility.cvut.cz)

v termínu vyhlášeném Rektorátem ČVUT.
Informace o programu ERASMUS+ naleznou zájemci na webu STUDUJ VE
SVĚTĚ https://studujvesvete.cvut.cz/chci-vyjet/erasmus/.
Každý student se může přihlásit na tři místa v pořadí preference BUĎ na fakultní
místa, NEBO na místa z rektorátních dohod. Studenti se mohou hlásit pouze na
místa, u nichž kód oboru/programu odpovídá studovanému oboru/programu
uchazeče (případnou výjimku je třeba projednat předem s koordinátorem
programu Erasmus+). U některých bilaterálních dohod může fakulta stanovit
omezení, že se mohou hlásit pouze studenti určitého studijního programu nebo
oboru, případně určitého ročníku studia. Tato omezení má fakulta zveřejněná na
webových stránkách u jednotlivých partnerských škol.
Studentům je umožněn opakovaný výjezd, tj. možnost vycestovat na studijní
pobyt v každé etapě studia (Bc., Mgr., Ph.D.), se součtem délky pobytu v každé
etapě maximálně 12 měsíců.

4. Fakulta dodrží délku období otevření online aplikace pro příjem přihlášek

vyhlášeného Rektorátem ČVUT, informace o termínu budou zveřejněny v
aktualitách na webu FBMI a na webu STUDUJ VE SVĚTĚ

5. Studenti, kteří se přihlásí na místa, kde je vyžadována znalost anglického nebo

německého jazyka, podstoupí písemnou zkoušku z jazyka na Rektorátu ČVUT v
termínu vypsaném rektorátem. Výběr jazyka závisí na jazyce výuky na partnerské
škole. Přihlášení na jazykový test z anglického nebo německého jazyka student
učiní rovněž v komponentě www.mobility.cvut.cz, zároveň s podáním přihlášky.
Po absolvování testu z anglického nebo německého jazyka absolvují studenti,
jež získali potřebný počet bodů z testu, ústní jazykový pohovor v daném jazyce
na FBMI. 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.
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6. Bude-li vypsáno doplňující kolo pro přihlášky, postupují studenti stejně jako v
kole prvním.

7. Do výběru budou zahrnuti pouze studenti, kteří splní následující kritéria:






bakalářské studium: složili úspěšně jazykovou zkoušku dle bodu 5 (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 5
(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 5 (písemnou i
ústní část jazykové zkoušky).

8. O přidělení jednotlivých míst rozhodne komise složená z proděkana pro

zahraniční styky a PR, proděkana pro studium a pedagogickou činnost,
koordinátorky programu Erasmus+ a garanta (garantů), popř. může být garant
zastoupen zástupcem garanta, daného studijního oboru/programu. O výsledku
výběrového řízení provede komise zápis, který bude poté uložen na Referátu pro
zahraniční styky. Rozhodnutí komise je konečné.

9. Místa budou přidělována podle následujících kritérií:









zvláštní zájmy ČVUT nebo FBMI,
výborné výsledky studia (např. účast na vědeckém projektu, úspěšné
publikace, účast na odborných soutěžích, mimořádná aktivita pro FBMI),
vážený průměr za celou dobu studia,
pokud student nedosahuje jazykové úrovně požadované jím vybranou
partnerskou školou v zahraničí, může mu být nabídnut studijní pobyt na jiné
škole, která odpovídá jeho oborovému zaměření a dosažené jazykové úrovni,
studenti vyšších ročníků mohou být upřednostněni, nemají na to však
automatický nárok,
studenti vyjíždějící v rámci programu Erasmus+ poprvé mohou být
upřednostněni, nemají na to však automatický nárok,
přidělení místa druhé nebo třetí volby může být zdůvodněno tím, že je
tak umožněno vyjet většímu počtu studentů.

10. Před odjezdem na partnerskou školu jsou studenti bakalářských a navazujících

magisterských studijních programů povinni mít garantem oboru/programu
schválený tzv. "Srovnávací arch" a proděkanem pro studium a pedagogickou
činnost schválený tzv. "Learning agreement “ s minimálním počtem 20 ECTS
uznaných kreditů za semestr.
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11. Vybraným studentům bude přidělení místa sděleno prostřednictvím fakultního

emailu. Přijetí takového místa musí student závazně potvrdit do 14 dnů od
přidělení. Dále student postupuje podle pokynů koordinátora programu
ERASMUS+.

12. 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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