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                            Erasmus+ Zahraniční ́studijní pobyt 

Informace o jazykovém testu 

 

Každý student, který se chce zúčastnit výjezdu v programu Erasmus+, musí prokázat svou 

znalost příslušného cizího jazyka. 

 

Rektorát ČVUT vyhlašuje každý akademický rok datum, do kterého je student povinen doložit 

znalost cizího jazyka certifikátem nebo dokladem, který vydává příslušná jazyková katedra na 

fakultě. V případě angličtiny kontaktujte prosím paní PhDr. Kateřinu Valentovou, 

katerina.valentova@fa.cvut.cz, +420-22435-6231, v případě němčiny paní Ing. Mgr. Zuzanu 

Krýzlovou, zuzana.kryzlova@fa.cvut.cz, +420-22435-6232. 

 

Student svůj jazykový certifikát nebo doklad předá Odboru zahraničních vztahů ČVUT, 

Jugoslávských partyzánů 1580/3, který najde v 8. patře budovy rektorátu. Doporučujeme, 

abyste se před návštěvou telefonicky ohlásili univerzitní koordinátorce Erasmus+ Mgr. 

Houškové, tel. +420 2 2435 3436, 3492. 

 

Nemá-li student jazykový certifikát nebo doklad, musí se do stanoveného data přihlásit na 

jazykový      test. V případě testu z angličtiny a němčiny se hlásí k testu elektronicky v systému 

Mobility. V případě testu z francouzštiny se přihlašuje k testu na FA na adrese 

zuzana.kryzlova@fa.cvut.cz a jarmila.vokounova@fa.cvut.cz. 

 

Studenti se na jazykové testy přihlašují přímo v přihlášce, kterou zakládají v systému Mobility. 

Zde si mohou vybrat termín testu. Pokud se z nějakého důvodu nemohou dostavit, omlouvají se 

Mgr. Houškové, na e-mailové adrese helena.houskova@cvut.cz, nebo telefonicky. Omluvit svou 

nepřítomnost u testu, na který se student již dříve přihlásil, je podmínkou pro pokračování ve 

výběrovém řízení. Student se v aplikaci mobility může přihlásit zároveň na testy z angličtiny i 

němčiny. Test trvá 70 minut. 

 

Zde si student může ověřit a zopakovat veškeré instrukce k výběrovému řízení, viz  

stránka Studuj ve světě.  

 

Splnění testu z cizího jazyka na vyšší než limitní počet bodů nebo doložení znalosti certifikátem 

je podmínkou účasti studenta ve výběrovém řízení na studentský pobyt v rámci programu 

Erasmus+. 

 

Výběrové řízení probíhá formou ústního pohovoru před výběrovou komisí, stanovenou 

děkanem FA. Studenti, kteří úspěšně prokáží svou znalost cizího jazyka certifikátem nebo 

testem jsou na pohovor pozváni Oddělením zahraničních vztahů FA přes fakultní web a 

studentské fakultní maily. 

 

Výběrové řízení probíhá dle „Metodického pokynu pro přihlašování a studium v programu 

Erasmus+ Studentské výjezdy“. 

Výsledky výběrového řízení jsou hodnoceny dle „Kritérií výběrového řízení FA ČVUT pro 

obsazování míst v programu Erasmus+ Studentské výjezdy“. 

 

Pro všechny zájemce o výjezd jsou k dispozici ukázkové testy z angličtiny a  

Němčiny na stránce Studuj ve světě. Důrazně doporučujeme jejich procvičení! 

 

Zájemci o studentský výjezd mohou též v úředních hodinách přijít za koordinátorkou 

Erasmus+ Bc. Jarmilou Vokounovou do kanceláře Oddělení zahraničních vztahů FA, 

Thákurova 9, Praha 6, č. 147. 
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V Praze dne 28.11.2022 

 

 

 

Bc. Jarmila Vokounová  

Koordinátorka Erasmus+ & Exchange 

 

 

 

 

 

 

 

 


