Podmínky pro výjezd studentů do zahraničí
na základě smluv Erasmus+
na ČVUT v Praze, Fakultě informačních technologií
platné od akademického roku 2023/2024
Fakulta informačních technologií ČVUT (dále jen FIT) podporuje výjezdy studentů v rámci
dohodnutých projektů.
Tento dokument popisuje podmínky a postupy, za jakých lze realizovat výjezd v programu Erasmus+.
I. Přihláška
Zájemce o účast v programu Erasmus+ se musí přihlásit v on-line aplikaci (dále jen Aplikace) na
internetové adrese https://mobility.cvut.cz v termínu stanoveném rektorátem ČVUT.
Souhlas s výjezdem je podmíněn:
•
•
•

plněním studijních povinností
délkou studia
předpokládaným přínosem výjezdu pro studium.

Postup schvalování žádosti o výjezd:

•
•
•
•
•

podání elektronické přihlášky na https://mobility.cvut.cz
posouzení splnění podmínek výjezdu proděkany pro studium a vnější vztahy
vydání předběžného souhlasu/nesouhlasu FIT s výjezdem
výběrové řízení
schválení/neschválení výjezdu.

II. Základní podmínky pro udělení předběžného souhlasu pro výjezd
na zahraniční univerzitu na základě smluv programu Erasmus+
•

•
•
•

Počet získaných kreditů za aktuální či poslední studium na FIT ČVUT v době podání přihlášky
musí být nejméně 20 za každý započatý semestr. Započítávají se pouze kredity za předměty,
které odpovídají studijnímu plánu Informatika na FIT ČVUT dle Informačního systému ČVUT,
Komponenty Studium (dále jen KOS).
V případě 1. ročníku se bere výsledek a počet kreditů po ukončení 1. semestru. Schválení
přihlášky je do té doby podmínečné.
Vážený studijní průměr ze všech předmětů dle definice KOS, za které uchazeč získal kredity, je
nejvýše 2,4.
Student nestuduje déle, než je standardní doba studia plus jeden rok.

III. Pravidla výběru na výjezd v rámci smluv Erasmus+
uzavřených na FIT ČVUT
•

Zájemce o studium v zahraničí musí prokázat znalost jazyka. Student absolvuje centrálně
organizovaný test, případně doloží znalost jazyka relevantním certifikátem. Pro studium na
zahraniční univerzitě, která nenabízí kompletní program v angličtině, musí student prokázat
znalost jazyka dané země. Toto pravidlo neplatí, pokud cílem pobytu je zpracování bakalářské,
diplomové nebo disertační práce a konzultující je anglicky mluvící. V tomto případě prokazuje

•
•

student znalost angličtiny, neboť v ní se předpokládá komunikace s místním konzultantem
(vedoucím, školitelem).
Výjezdy na základě bilaterálních smluv jsou možné vždy jednou za bakalářské, magisterské
nebo doktorské studium.
Podmínkou schválení výjezdu studenta je soulad typu studijního programu s programem
nabízeným partnerskou univerzitou. Pobyty v doktorském programu se většinou realizují
v rámci spolupráce s vysoce specializovaným pracovištěm, proto se výjezdy schvalují v souladu
s podmínkami vysílající i přijímající katedry/pracoviště.

IV. Výběrové řízení
•
•

Výběrové řízení realizuje tříčlenná komise jmenovaná děkanem ve složení: proděkan pro vnější
vztahy, proděkan pro studijní záležitosti, fakultní koordinátor programu Erasmus+.
Základní podmínkou pro výjezd je dosažení váženého studijního průměru 2,4 nebo lepšího a
výsledek 10 nebo lepší u zkoušky z cizího jazyka. Studenti, kteří vyhověli těmto požadavkům,
jsou seřazeni podle hodnot výrazu
20*(2,5-X)+(Y-10)-10*Z+5*V,
kde X = vážený studijní průměr, Y = výsledek jazykové zkoušky, Z = počet uskutečněných
výjezdů, V = počet neúspěšných žádostí o výjezd.

•
•
•
•

Osobní pohovory se studenty nejsou na FIT vedeny.
Pořadí studenta je možné změnit, pokud je vyslání ve specifickém zájmu ČVUT nebo FIT nebo
v případě excelentních odborných výsledků (publikace, účast na výzkumném projektu apod.).
Studenti jsou umisťováni do naplnění kapacit daných smlouvou.
O výsledku výběrového řízení budou studenti informováni prostřednictvím e-mailu.
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