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ROZHODNUTÍ Č. 13/2017
K VÝBĚROVÉMU ŘÍZENÍ A REALIZACI STUDIJNÍCH A PRACOVNÍCH POBYTŮ
V RÁMCI PROGRAMU FREE MOVER

Toto rozhodnutí děkana upravuje podmínky přihlašování a výběru uchazečů o studijní
a pracovní pobyty v zahraničí v rámci programu Free mover (dále jen uchazeč) na Fakultě
podnikatelské, Vysokého učení technického v Brně (dále jen FP).

Článek 1
Povinnosti uchazeče
1. Přihláška musí obsahovat všechny předepsané náležitosti včetně příloh – životopisu a
motivačního dopisu v jazyce vybraném pro pobyt, certifikátů dokazujících studentovy
jazykové schopnosti a potvrzení o studentových dalších aktivitách v rámci
zahraničních aktivit FP.
2. Studijní výsledky budou uchazeči doplněny jeho studijní referentkou a to dle termínu
stanoveného „Časovým plánem studia“ pro aktuální akademický rok.

Článek 2
Kritéria hodnocení

1. Kritérium prospěchu (max. 50 bodů)

1. Při výběrovém řízení se hodnotí vážený studijní průměr dosažený na FP v semestru, ve
kterém je student v současnosti zapsán. Studenti 3. ročníku bakalářského studia, kteří
v aktuálním akademickém roce studují již čtvrtým rokem, budou mít vážený studijní
průměr vypočítán za celý předchozí akademický rok.
2. Při 2. kole výběrového řízení se hodnotí vážený studijní průměr dle následujícího:
- studentům 2. ročníku bakalářského programu se počítá vážený průměr za ukončený 1.
ročník
- studentům 3. ročníku bakalářského programu se počítá vážený průměr za 1. a 2. ročník
bakalářského programu

- studentům 1. ročníku magisterského programu, kteří bakalářský program studovali na
FP, se počítá vážený průměr z celého bakalářského studia na FP
- studentům 1. ročníku magisterského programu, kteří bakalářský program studovali na
jiné fakultě, se počítá vážený průměr za celé bakalářské studium, musí donést potvrzený
výpis známek svojí studijní referentce nejpozději do termínu uzavření přihlášek.
- studentům 2. ročníku magisterského programu se počítá vážený průměr za první ročník
magisterského studia.
3. získat maximálně 50 bodů (tj. za studijní průměr 1.00), přičemž s rostoucím studijním
průměrem počet bodů klesá.
Body za dosažený studijní průměr jsou stanoveny dle následující rovnice:
(3 – Studijní průměr) x 25 = počet bodů
Do výběrového řízení budou zařazeni studenti se studijním průměrem rovným
nebo nižším než 2,10.
4. Uchazeči může být odečteno maximálně 20 bodů (tj. za 0 splněných kreditů), přičemž
s rostoucím počtem splněných kreditů se počet odečítaných bodů snižuje.
Body přidělované za splněné kredity jsou stanoveny dle následující rovnice:
(splněné/zapsané – 1) * 20 = počet bodů
5. U studentů doktorského studijního programu o počtu bodů získaných za studijní
výsledky a tvůrčí činnost rozhoduje proděkan pro doktorská studia.
2. Kritérium jazykové (max. 40 bodů)

Vysvědčení či doklady o jazykových schopnostech studenta budou předložena a konzultována
na Ústavu jazyků FSI, přičemž jejich hodnocení bude uskutečněno dle následující stupnice:
Úroveň jazykových znalostí

Počet bodů

LOWER INTERMEDIATE (B1)

10

UPPER INTERMEDIATE (B2)

20

LOWER ADVANCED (C1)

30

UPPER ADVANCED (C2)

40

Příklad
PET (Preliminary English Test)
Goethe Institut Zertifikat Deutsch
FCE (First Certificate in English)
Státní jazyková zkouška základní
CAE (Certificate in Advanced English)
Státní jazyková zkouška všeobecná
CPE (Certificate of Proficiency in English)
Státní jazyková zkouška speciální (překladatelská, tlumočnická)

V případě hodnocení zkoušek vykonaných v rámci studia na univerzitě se může jednat o:
zkoušky vykonané v rámci studia v ČR
zkoušky vykonané v rámci studijního pobytu v zahraničí
V obou případech je nutné dodat potvrzení od univerzity o vykonání zkoušky (výpis
známek, Transcrip of Records) s vyznačeným splněným předmětem a sylabus předmětu,
ve kterém je uvedena a vyznačena jazyková úroveň dosažena absolvováním daného
předmětu.
zkoušky vykonané na FP
V tomto případě je třeba dodat aktuální výpis známek.
Všechny dokumenty musí být nahrány k přihlášce jako příloha, jinak k nim nebude
přihlíženo.
3. Kritérium aktivit (max. 10 bodů)

Práce v Mezinárodním studentském klubu (ISC), BEST apod.
Reprezentace školy na mezinárodních soutěžích a konferencích (např.: ETAP;
Euroweek, IP aj.)
Činnost v akademickém senátu aj.
Dokumenty prokazující tyto aktivity musí být nahrány k přihlášce jako příloha, jinak k nim
nebude přihlíženo.
.

V Brně, 5. 9. 2016

doc. Ing. et Ing. Stanislav Škapa, Ph.D.
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