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• Výběrové řízení provádí tříčlenná komise jmenovaná koordinátorem pro mezinárodní 
spolupráci MÚVS. 
 

• Výběr se provádí pouze ze studentů, kteří splnili podmínky stanovené ve Vyhlášce ředitelky 
MÚVS ČVUT v Praze č. 1/2017 a uspěli ve výběrovém řízení na RČVUT (jazykový test, 
pohovor). 
 

• Erasmus+ koordinátor nejprve porovná počty přihlášek studentů s nabídkou míst na 
jednotlivých partnerských univerzitách. Pokud bude vyšší poptávka po konkrétních místech 
v rámci uzavřených bilaterálních dohod, bude studentovi nabídnuto volné místo na jiné 
partnerské univerzitě s volnou kapacitou míst.  
 

• Pokud bude i nadále poptávka po místech na některých zahraničních partnerských 
univerzitách převyšovat dostupnou kapacitu, proběhne výběrové řízení, kdy jsou místa 
přidělována podle následujících kritérií:  
 

o Nadstandardní tvůrčí činnost a odborná práce v zájmu MÚVS nebo ČVUT (např. účast 
na vědeckém projektu, systematická spolupráce v rámci oddělení apod.); 
 

o Hodnota koeficientu K= 4 (3 – π) – N – |(S – 4)| + 2 C. 
 
Kde π je studijní průměr za celou dosavadní dobu studia na ČVUT (pokud neexistuje, nahradí se 
doloženým studijním průměrem z jiné školy zvýšený o hodnotu 0,25), N je počet předchozích 
výjezdů přepočtených na semestr (pro kratší výjezdy se použije hodnota 0,5), S je pořadové 
číslo semestru vysokoškolského studia v okamžiku zahájení studia v zahraničí (včetně 
opakovaných nebo dalších zápisů), binární ukazatel C= {0;1} vyjadřuje, zda je student držitelem 
mezinárodně uznávaného certifikátu potvrzujícího znalosti jazyka v němž bude v zahraničí 
studovat a to na úrovni minimálně B1 Společného evropského referenčního rámce. 
 

 
 
 
doc. Ing. Jan Vlachý, Ph.D. 
koordinátor pro mezinárodní spolupráci 

 

KOLEJNÍ 2637/2A 
160 00 PRAHA 6 
ČESKÁ REPUBLIKA 
 

IČ 68407700 | DIČ CZ68407700 
BANKOVNÍ SPOJENÍ KB PRAHA 6 
Č. Ú. 19-8491620277/0100 
 

+420 22435-3165 
JAN.VLACHY@CVUT.CZ 
WWW.MUVS.CVUT.CZ 
 


