READY FOR MORE? STUDY ABROAD!
STUDIUM V ZAHRANIČÍ

FS ČVUT Oddělení vnějších vztahů a spolupráce s průmyslem
doc. Ing. Jan Halama, Ph.D.

PROČ STUDOVAT V ZAHRANIČÍ
 Životní zkušenost

Dokážu se starat sám o sebe, jsem nezávislý a svobodný.
Získám kamarády z celého světa.

 Prohloubení akademických znalostí

Budu studovat na špičkových zahraničních univerzitách.

 Jazykové dovednosti

Zásadně se zlepším v cizím jazyce.

 Vliv na kariéru

Získám kontakty na odborníky z oboru.
Prokáži budoucímu zaměstnavateli, že jsem samostatný a cílevědomý.

KDE MOHU STUDOVAT

 Fakulta strojní má uzavřené bilaterální dohody s řadou univerzit v rámci celoevropského programu Erasmus+.
 Jejich seznam najdete v aplikaci Mobility https://mobility.cvut.cz
 Klíčová aplikace – zde se na Erasmus+ program přihlásíte a vyberete univerzitu, kde chcete studovat.

PŘÍKLADY UNIVERZIT

 University of Strathclyde Glasgow, Scotland

Faculty of Mechanical and Aerospace Engineering

 5 hvězdiček v hodnocení kvality top univerzit
 Anglicky hovořící země
 Smlouva umožňuje umístění dvanácti studentů na

celý školní rok.

PŘÍKLADY UNIVERZIT

 Technische Universität Dresden

Fakultät Maschinenwesen

 Jedna z nejlepších německých univerzit

dvě hodiny jízdy autem z Prahy
 Smlouva umožňuje umístění tří studentů

na celý školní rok.

PŘÍKLADY UNIVERZIT
 JAMK University of Applied Sciences

Jyväskylä, Finland
The School of Technology

 Erasmus Award for Excellence 2013
 Kurzy pro zahraniční studenty v angličtině
 Smlouva umožňuje umístění dvou studentů

na celý školní rok.

STUDIUM NA ZAHRANIČNÍ UNIVERZITĚ
V rámci dohod uzavřených mezi institucemi má student nárok na:
 Podporu při získání víz, pojištění a ubytování
 Začlenění do každodenního života instituce
 Volný přístup na výuku, zkoušky, do laboratoří a knihoven
 Uznání získaných kreditů (ECTS) za všechny úspěšně dokončené činnosti

Erasmus student's reports database – Informace o studiu v zahraničí z pohledu studentů
 http://erasmus-databaze.naep.cz/modules/erasmus/

JAK SE MOHU PŘIHLÁSIT

 Studijní průměr

Přihlásit se ke studiu v zahraničí mohu pouze za předpokladu, že můj studijní průměr za celé předchozí studium
není horší než 2,3.

 Výběr univerzity

V aplikaci Mobility https://mobility.cvut.cz se student přihlásí prostřednictvím elektronické přihlášky.
Přihlásit se mohu na tři místa, a to buď fakultní, nebo rektorátní. Podat si mohu jen jednu přihlášku.

JAK SE MOHU PŘIHLÁSIT
 Jazyková vybavenost

Pokud je moje přihláška schválena studijním / vědeckým proděkanem, musím prokázat jazykovou vybavenost.
V případě angličtiny a němčiny musím absolvovat písemné testy.
POZOR! Hlásím se na ně ve chvíli, kdy vyplňuji přihlášku v Mobility.
Pokud budu studovat v jiném jazyce než AJ / NJ, musím dodat doklad, který vystaví příslušná jazyková katedra na
fakultě.
Při výjezdech na Slovensko, není požadována zkouška z cizího jazyka.
Požadovaná úroveň jazyka je uvedena ve smlouvě s danou univerzitou, nejčastěji B2.

 Jazykové kurzy

Ústav jazyků FS pořádá přípravné kurzy němčiny a angličtiny (vzorové testy na zkoušky).V zimním semestru 2018/19
probíhají ve čtvrtek, 14:15–15:45, učebna KN:B-304 (NJ) resp. KN:B-303b (AJ). Na kurzy je možné se přihlásit i po
začátku kurzu.

JAK SE MOHU PŘIHLÁSIT
 Learning Agreement

Navrhuji si studijní plán pro studium v zahraničí, tzv. Learning Agreement, a to v souladu se svým studijním
plánem oboru studovaným na FS ČVUT.
Skladba předmětů musí být taková, aby minimální počet kreditů, za předměty studované na zahraniční škole,
byl 20 za semestr.
Vybírat si předměty povinné, případně povinně volitelné.

 Důležité, pobytem v zahraničí si není možné prodlužovat studium.

TERMÍNY PODÁNÍ PŘIHLÁŠEK NA ŠKOLNÍ ROK 2019/2020

 6. 11. – 30. 11. 2018 v aplikaci Mobility https://mobility.cvut.cz
 4. 12. – 14. 12. 2018 schvalování studijními proděkany
 Leden 2019 jazykové zkoušky, do 18. 1. 2019 dodat jazyková potvrzení

NOMINACE ANEB PODLE JAKÝCH KRITÉRIÍ SE PŘIDĚLUJÍ MÍSTA

 Místa na zahraničních univerzitách jsou přidělována na základě celkového počtu bodů: za písemný test (rozmezí 0-

20 bodů), ústní pohovor (rozmezí 0-20 bodů) a body za studijní průměr (rozmezí 0-20 bodů). Maximální počet
dosažených bodů je 60.
 V úvahu je bráno pořadí škol, podle mých priorit – tak jak jsem je zapsal do přihlášky, případně vhodnost školy (z

hlediska úrovně studia, ročníku, jazykových předpokladů, atd.)
 Nominace na školní rok 2019/2020 budou známy do konce února 2020.

DALŠÍ MOŽNOSTI STUDIA V ZAHRANIČÍ MIMO ERASMUS+
Mezinárodní programy v rámci ČVUT
 Švýcarsko – Swiss-European Mobility Programme
 Kanada – výměnný program BCI
 ATHENS – Advance Technology Higher Education Network Socrates

Jedná se o týdenní intenzivní kurzy

 Magalhaes Network – SMILE

Student Mobility in Latin America, Caribbean and Europe

Další nabídky od zahraničních partnerů
 Dům zahraniční spolupráce www.dzs.cz
 Organizace DAAD Praha – studium a stipendia v Německu

STUDY ABROAD FAIR / STUDUJ VE SVĚTĚ
Pokud přemýšlíte o tom, že studium v zahraničí by mohla být zajímavá zkušenost, doporučujeme zúčastnit se akce Studuj ve světě, kterou
pořádá zahraniční oddělení rektorátu ČVUT ve spolupráci s ISC ČVUT.


31. 10. od 13:00, budova Fakulty stavební

Výběr z programu


Místnost D1122
13:00 – 14:00 RNDr. Dana Mrkvičková (OZV), Přednáška Erasmus+



Atrium
14:00 – 15:00 RNDr. Dana Mrkvičková a další koordinátoři na informačním stánku OZV k dispozici na zodpovězení dotazů studentů
14:20 – 17:50 Nabídky zahraničních partnerů, např. DAAD, Campus France ČR, Dům zahraniční spolupráce, Work and Travel USA, a další.



Přednášková místnost zasedačka B168
13:00 – 18:00 přednášky českých a zahraničních studentů, studentské spolky ISC, AIESEC

KDE HLEDAT DALŠÍ INFORMACE
 Portál ČVUT, stránka Mezinárodní programy

https://portal.cvut.cz/informace-pro-studenty/mezinarodni-programy/
Kompletní informace o studiu a praxi v zahraničí

 Internetové stránky zahraničních univerzit

Univerzity zapojené do programu Erasmus+ mají webové stránky v angličtině pro mezinárodní studenty.

Na koho se obrátit, pokud potřebuji poradit?
 Studijní oddělení FS ČVUT
 Oddělení vnějších vztahů

Konzultace: Po 9:00 – 11:00
jan.halama@fs.cvut.cz
marketa.hamplova@fs.cvut.cz

