VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ
NA STUDIJNÍ POBYTY A PRACOVNÍ STÁŽE V ZAHRANIČÍ
V PROGRAMU ERASMUS+
V ZIMNÍM A LETNÍM SEMESTRU AK. ROKU 2017/2018
Vypisuji výběrové řízení na následující studijní pobyty, pracovní stáže
a absolventské pracovní stáže v zahraničí v zimním a letním semestru akademického roku
2017/2018:

1) Studijní pobyty v programu ERASMUS+: ERASMUS
2) Pracovní stáže v programu ERASMUS+: ERASMUS
3) Absolventské pracovní stáže v programu ERASMUS+: ERASMUS
Předmětem výběrového řízení pro studijní pobyty (1) je:
 vážený aritmetický studijní průměr (zjišťuje Oddělení pro zahraniční vztahy TF JU na
základě výsledků v IS STAG, případně dodaného Diploma Supplement u studentů,
kteří studovali mimo TF JU, a to za celé období dosavadního studia ke dni uzávěrky
přihlášek, (max. 15 bodů);
 úroveň jazykové kompetence uchazeče v příslušném cizím jazyce (tj. jazyce studia
na zahraniční instituci), (max. 15 bodů) – lze doložit přílohou k přihlášce jedním
z následujících způsobů:





doklad o absolvování zkoušky z příslušného jazyka na úrovni min. B1 v rámci
studia na TF JU (kopie indexu/zápisový list A – přehled o vykonaných
zkouškách);
potvrzení o úspěšném absolvování mezinárodně uznávaných jazykových
zkoušek nebo předložení jazykových certifikátů;
pokud student/ka nedoloží žádným z výše uvedených způsobů úroveň
jazykové kompetence v příslušném cizím jazyce, příp. pokud požadavky
vybrané zahraniční univerzity na jazykovou úroveň uchazečů budou vyšší než
minimální úroveň B1 dosažená v rámci studia na TF JU nebo vyšší než úroveň
dosažená v rámci mezinárodně uznávaných jazykových zkoušek, budou
aktuální jazykové znalosti ověřeny na základě písemného testu a student/ka
bude k jeho absolvování vyzván/a e-mailem;

 motivace uchazeče o zahraniční pobyt – přílohou k přihlášce musí být motivační
dopis v českém jazyce a v jazyce studia na partnerské univerzitě (uveďte své jméno,
osobní číslo, studijní obor, cíle studijního pobytu, odůvodnění výběru instituce,
očekávaný přínos pobytu, případně též předpokládaný studijní plán dle nabídky
vybrané zahraniční univerzity - rozsah A4, vlastnoruční podpis), (max. 20 bodů);
 ročník studia – nejčastěji preference mobilit ve 2. r. bakalářského studia a v 1.
ročníku magisterského studia, v průběhu celého doktorského studia, (max. 10 bodů).

Předmětem výběrového řízení na pracovní stáže (2) a absolventské pracovní stáže (3) je:
 vážený studijní průměr (zjišťuje Oddělení pro zahraniční vztahy TF JU na základě
výsledků v IS STAG, případně dodaného Diploma Supplement u studentů, kteří

studovali mimo TF JU, a to za celé období dosavadního studia ke dni uzávěrky
přihlášek, (max. 15 bodů);
 úroveň jazykové kompetence uchazeče v příslušném cizím jazyce (tj. v pracovním
jazyce zahraniční organizace), (max. 15 bodů) – lze doložit přílohou k přihlášce jedním
z následujících způsobů:





doklad o absolvování zkoušky z příslušného jazyka na úrovni min. B1
v rámci studia na TF JU (kopie indexu/zápisový list A – přehled o
vykonaných zkouškách);
potvrzení o úspěšném absolvování mezinárodně uznávaných jazykových
zkoušek nebo předložení jazykových certifikátů;
pokud student/ka nedoloží žádným z výše uvedených způsobů úroveň
jazykové kompetence v příslušném cizím jazyce, budou jazykové znalosti
ověřeny na základě písemného testu a student/ka bude k jeho
absolvování vyzván/a e-mailem;

 motivace uchazeče o zahraniční pobyt, včetně příslibu přijetí zahraniční organizací
(není však nutně vyžadován předem) – přílohou k přihlášce musí být motivační dopis
v českém jazyce a v národním jazyce země, kde bude probíhat pracovní stáž, příp.
v pracovním jazyce zahraniční organizace (uveďte své jméno, osobní číslo, studijní
obor, organizace, které budou/byly osloveny, odůvodnění výběru organizace,
očekávaný přínos pobytu, předpokládanou pracovní náplň - rozsah A4, vlastnoruční
podpis), (max. 20 bodů);
 v případě pracovních stáží (2) ročník studia – nejčastěji preference mobilit ve 2. r.
bakalářského studia a v 1. ročníku magisterského studia, v průběhu celého
doktorského studia, (max. 10 bodů).
Vyplněné a vlastnoručně podepsané ZÁVAZNÉ přihlášky (formuláře je ke stažení zde nebo
v příloze č. 2 tohoto vyhlášení, v případě jakýchkoli dotazů kontaktujte: purova@tf.jcu.cz)
s požadovanými přílohami odevzdejte na Oddělení pro zahraniční vztahy TF JU, Mgr.
Karolině Půrové, 3. patro, kancelář 4.46 nejdéle do

čtvrtka 9. 2. 2017 do 14:00 hodin.
Výsledky výběrového řízení, které je v kompetenci TF JU, tj. pořadí uchazečů, se řídí
výsledným bodovým hodnocením, viz jednotlivé položky uvedené výše. Výsledky
výběrového řízení budou zveřejněny na webu TF JU nejpozději do 7 dní od ukončení
výběrového řízení. Všichni účastníci budou detailně informováni mailem.
Došlé přihlášky bude posuzovat komise ve složení:
 ThLic. Adam Mackerle, Th.D., proděkan pro studijní a pedagogickou činnost TF JU
 Mgr. Leona Šťastná, odborná referentka Oddělení vědy a výzkumu TF JU
 Mgr. Veronika Hovjacká, odborná referentka Studijního oddělení TF JU
 Mgr. Karolina Půrová, odborná referentka Oddělení pro zahraniční vztahy TF JU

V Českých Budějovicích dne 18. 1. 2017

ThLic. Adam Mackerle, Th.D., v. r.
proděkan pro studijní a pedagogickou činnost

PŘÍLOHA č. 1
1) Studijní pobyty v programu ERASMUS+: ERASMUS
Podmínky účasti ve výběrovém řízení na studijní pobyty:
 v době výjezdu musí být student/ka řádně zapsán/a min. do 2. ročníku bakalářského
studia nebo do jakéhokoliv ročníku navazujícího magisterského nebo doktorského
studijního programu;
 student/ka musí být po celou dobu svého výjezdu řádně zapsán/a ke studiu, studium
nesmí přerušit ani ukončit;
 studijní pobyt se může uskutečnit výhradně na partnerských vysokoškolských
institucích, jejichž přehled je uveden níže;
 student může v odůvodněných případech svůj studijní pobyt v zahraničí využít
k přípravě diplomové nebo disertační práce, je nutné, aby si student vyhledal
zahraničního konzultanta, se kterým si dojedná časové rozvržení a obsahovou náplň
konzultací k práci. V tomto případě je též vyžadován písemný souhlas vedoucího
práce k programu a volbě konzultanta v zahraničí.
 v případě opakovaného výjezdu na mobilitu studentů platí následující pravidlo: každý
student může v každém stupni studia vyjet na studijní pobyt, pracovní stáž a/nebo
absolventskou pracovní stáž v celkové délce až 12 měsíců; předchozí mobility
(studijní i pracovní pobyty) se v daném stupni studia sčítají, včetně mobilit
uskutečněných v rámci programu LLP/ERASMUS 2007-2013 a mobilit včetně Erasmus
Mundus;
 přihláška do výběrového řízení je závazná.
Student/ka může v přihlášce uvést max. 3 různé partnerské univerzity (nutno očíslovat dle
preference). V tomto případě je nutné doložit povinné přílohy přihlášky ke každé vybrané partnerské
univerzitě zvlášť.

Počet vyjíždějících studentů bude určen podle výše grantu přiděleného fakultě. V případě, že bude
grant přidělený fakultě snížen, bude se konečný výběr řídit výsledky výběrového řízení a z oboru
NES budou upřednostněni Ti studenti, kteří plánují studijní pobyt na Universitat Passau – obor
studia: Sociální práce.

PARTNERSKÉ UNIVERZITY 2017/2018

UNIVERZITA

OBOR STUDIA (v závorce uveden
cyklus vysokoškolského studia)
[v závorce uveden obor studia na TF
JU, který je zejména vhodný]

Počet
studentů/počet
měsíců – limit*

(pokud univerzita nabízí spolupráci ve více
oborech, jsou uvedeny v řádcích pod sebou;
student vybírá jeden z oborů)

RAKOUSKO
Katholisch-Theologische Privatuniversität
Linz, Faculty of Theology, Linec

Náboženství (Bc., Mgr.)
[TEOBC, TEO_d, NTEO, TES, NUN]

1/10

Universität Wien, Faculty of Catholic
Theology, Vídeň
BELGIE
Katholieke Universiteit Leuven, Faculty of
Theology and Religious Studies, Lovaň
NĚMECKO
Freie Universität Berlin, Department of
Education and Psychology, Berlín
Technische Universität Dortmund, Faculty of
Human Sciences and Theology, Dortmund
Universität Erfurt, Faculty of Theology,
Erfurt
Catholic University of Applied Sciences
Freiburg, Faculty of Social Work, Freiburg
Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg,
Faculty of Theology, Halle
Universität Passau, Faculty of Arts and
Humanities – Department of Catholic
Theology, Pasov
ŠPANĚLSKO
Universitat de Valencia, Faculty of Arts and
Educational Sciences, Faculty of Social
Sciences, Valencia

University of Granada, Faculty of Philosophy
IRSKO
Pontifical University SPCM

ITÁLIE
Universita degli studi SUOR ORSOLA
BENINCASA, Faculty of Education, Neapol

Libera Universita SS: Assunta, Department
of Human Studies, Řím
HOLANDSKO
Radboud Universiteit Nijmegen, Faculty of
Philosophy, Theology and Religious Studies,
Nijmegen
LITVA
Klaipeda State University of Applied

Náboženství (Katolická teologie) (Bc.,
dok.)
[TEOBC, TEO_d, TEOLP]

2/10

Náboženství a teologie (Bc., Mgr.)
[TEOBC, TEO_d, NTEO, TES, NUN]

1/10

Pedagogika (Vzdělávání) (Bc., Mgr.)
[PVC, NPVC]
Teologie (Bc., Mgr. dok.)
[TEOBC, TEO_d, NTEO, TES, NUN, FIRE,
FIL_d, NFIL, TEOLP]
Náboženství a teologie (Bc. Mgr., dok.)
[TEOBC, TEO_d, NTEO, TES, NUN, TEOLP]
Sociální práce (Bc., Mgr.)
[CH, NES]
Teologie (Bc., Mgr.)
[TEOBC, TEO_d, NTEO, TES, NUN]
Náboženství a teologie (Bc., Mgr.)
[TEOBC, TEO_d, NTEO, TES, NUN]
Sociální práce (Mgr.)**
[NES]

1/5

Učitelská praxe a pedagogika
(vzdělávání) (Bc.)
[PVC]
Sociální práce
[CH, NES]
Filosofie a etika (Bc.)
[FIRE]

4/35

Náboženství a teologie (Bc, Mgr.)
[TEOBC, TEO_d, NTEO, TES, NUN, FIRE,
FIL_d, NFIL]

1/9

Pedagogika (Bc., Mgr.)
[PVC, NPVC]

2/12

Sociální práce a poradenství (Bc., Mgr.)
[CH, NES]
Psychologie (Bc., Mgr.)
[CH, NES, PVC, NPVC]
Pedagogika (Bc., Mgr.)
[PVC, NPVC]
Teologie
[TEOBC, TEO_d, NTEO, TES, NUN, FIRE,
FIL_d, NFIL]
Sociální práce a poradenství (Bc.)
[CH]

2/12

2/20
2/12
3/15
2/10
**

2/10
2/18

2/10

2/20

3/27,5

2/10

Sciences, Health Sciences Faculty, Klaipeida
NORSKO
Oslo and Akershus University College
of Applied Sciences, Faculty of Education
and International Studies, Oslo
POLSKO
Lomza State University of Applied Sciences,
Lomza, Polsko
Siedlce University of Natural Sciences and
Humanities, Faculty of Humanities, Siedlce,
Polsko
Pomeranian University in Slupsk, Faculty of
Social Sciences, Slupsk

Nicolaus Copernicus University, Faculty of
Theology, Torun
PORTUGALSKO
Catholic University of Portugal, Faculty of
Theology, Porto Centre
RUMUNSKO
Universitatea de Vest din Timisoara, Faculty
of Letters, History and Theology, Faculty of
Sociology and Psychology, Timiş

SLOVENSKO
Comenius University in Bratislava,
Evanjelická bohoslovecká fakulta,
Pedagogická fakulta, Bratislava

Matej Bel University Banska Bystrica,
Faculty of Education, Banská Bystrica
Pavol Jozef Safarik University in Kosice,
Fakulty of Arts – Department of Social
Work, Košice
University of Presov, Greek Catholic
Theological Fakulty, Prešov

Catholic University in Ruzomberok,
Teologická fakulta, Ružomberok
Trnava University in Trnava, Teologická
fakulta, Trnava
University SS Cyril and Methodius in Trnava,
Filosofická fakulta, Trnava

Pedagogika (Vzdělávání) (Bc., Mgr.)
[PVC, NPVC]

2/20

Sociální práce a poradenství (Bc.)
[CH]
Pedagogika (Bc., Mgr.)
[PVC, NPVC]
Sociální a behaviorální vědy (Bc., Mgr.)
[CH, NES]
Sociální práce (Bc., Mgr.)
[CH, NES]
Pedagogika (Bc., Mgr.)
[PVC, NPVC]
Náboženství a teologie (Bc., Mgr., dok.)
[TEOBC, TEO_d, NTEO, TES, NUN, TEOLP]

2/10

Náboženství a teologie (Bc.)
[TEOBC, TEO_d, FIRE]

1/9

Pedagogika (Bc., Mgr.)
[PVC, NPVC]
Filosofie (Bc., Mgr., dok.)
[FIRE, FIL_d, NFIL, PFILCP]
Sociální práce a poradenství (Bc., Mgr.)
[CH, NES]

4/20

Sociální práce (Bc., Mgr.)
[CH, NES]
Náboženství a teologie (Bc., Mgr. dok.)
[TEOBC, TEO_d, NTEO, TES, NUN, TEOLP]
Pedagogika (Bc. Mgr.)
[PVC, NPVC]
Filosofie a etika (Bc., Mgr.)
[FIRE, FIL_d, NFIL]
Sociální práce (Bc., Mgr.)
[CH, NES]
Náboženství a teologie (Bc., Mgr.)
[TEOBC, TEO_d, NTEO, TES, NUN]
Sociální služby (Mgr.)
[NES]
Náboženství (Bc., Mgr.)
[TEOBC, TEO_d, NTEO, TES, NUN]
Teologie (Bc., Mgr.)
[TEOBC, TEO_d, NTEO, TES, NUN]
Filosofie a etika (Bc., Mgr., dok. )
[FIRE, FIL_d, NFIL, PFILCP]
Sociální a behaviorální vědy (Bc., Mgr.,
dok.)

2/10

2/10
2/10
2/10

1/5

2/10
2/10

1/5
2/20
4/20

3/15
1/4

2/10
2/10
2/10
2/10

[CH, NES, PCHP]

SLOVINSKO
University of Maribor, Faculty of Arts,
Maribor
POLSKO
Lomza State University of Applied Sciences,
Institute of Social Sciences and Humanities,
Lomza
Siedlce University of Natural Sciences and
Humanities, Faculty of Humanities, Siedlce

Pomeranian University in Slupsk, Faculty of
Social Sciences, Slupsk

Nicolaus Copernicus University, Faculty of
Theology, Torun
TURECKO
Bayburt University, Faculty of Theology,
Bayburt
Düzce University, Faculty of Arts and
Sciences, Faculty of Theology, Faculty of
Education, Düzce

Siirt University, Faculty of Theology, Faculty
of Education, Siirt

Karadeniz Technical University, Faculty of
Science/Letters, Trabzon
Bozok University, Faculty of Theology,
Faculty of Arts and Sciences, Faculty of
Education, Yozgat

Pedagogika (Bc., Mgr., dok.)
[PVC, NPVC]

Sociální práce a poradenství (Bc.)
[CH]

4/15

2/10

Pedagogika (Bc., Mgr.)
[PVC, NPVC]
Sociální a behaviorální vědy (Bc., Mgr.)
[CH, NES]
Sociální práce (Bc., Mgr.)
[CH, NES]
Pedagogika (Bc., Mgr.)
[PVC, NPVC]
Náboženství a teologie (Bc., Mgr., dok.)
[TEOBC, TEO_d, NTEO, TES, NUN, TEOLP]

2/10

Náboženství a teologie (Bc., Mgr.)
[TEOBC, TEO_d, NTEO, TES, NUN]
Pedagogika (Bc., Mgr.)
[PVC, NPVC]
Filosofie a Humanitní vědy (Bc., Mgr.)
[FIRE, FIL_d, NFIL]
Sociální práce a poradenství (Bc.)
[CH, NES]
Náboženství a teologie (Bc.)
[TEOBC, TEO_d]
Pedagogika (vzdělávání) a praxe (Bc.)
[PVC]
Náboženství a teologie (Bc., Mgr., dok.)
[TEOBC, TEO_d, NTEO, TES, NUN, TEOLP]
Náboženství
[TEOBC, TEO_d, NTEO, TES, NUN]
Filosofie a etika
[FIRE, FIL_d, NFIL]
Sociální práce
[CH, NES]
Pedagogika
[PVC, NPVC]

2/10

2/10
2/10

1/5

2/10
2/10
2/10
2/10
2/10

2/20
3/15

* Jedná se o počty studentů, které umožňují plnit meziinstitucionální smlouvy. Počet reálně vyjíždějících studentů bude
určen podle výše grantu přiděleného fakultě.
** Jedná se o obor studia, o který bude Erasmus+ bilaterální smlouva rozšířena, počet studentů bude upřesněn

2) Pracovní stáže v programu ERASMUS+: ERASMUS
Podmínky účasti ve výběrovém řízení na pracovní stáže:
 v době výjezdu musí být student/ka řádně zapsán/a ke studiu jakéhokoliv ročníku
studia, studium nesmí přerušit ani ukončit;

 pracovní stáž je povinnou součástí studijního programu studenta; pokud není
pracovní stáž povinnou součástí studijního programu studenta, musí garant
studentova studijního oboru posoudit vhodnost této stáže z hlediska studijního
oboru, budoucího uplatnění studenta apod. a schválit ji, a stáž musí být studentovi
uznána (může za ni získat ECTS kredity);
 pracovní stáž může probíhat pouze v oprávněných hostitelských organizacích sídlících
v Programové zemi1; neoprávněnými organizacemi jsou instituce EU a další EU orgány
včetně specializovaných agentur, které mají vlastní program stáží, a dále organizace
spravující programy EU (např. národní agentury);
 v případě opakovaného výjezdu na mobilitu studentů platí následující pravidlo: každý
student může v každém stupni studia vyjet na studijní pobyt, pracovní stáž a/nebo
absolventskou pracovní stáž v celkové délce až 12 měsíců; předchozí mobility
(studijní i pracovní pobyty) se v daném stupni studia sčítají, včetně mobilit
uskutečněných v rámci programu LLP/ERASMUS 2007-2013 a mobilit včetně Erasmus
Mundus;
 pracovní stáže si vyhledávají a dojednávají sami studenti; pracovní stáž musí být
sjednána na plný pracovní úvazek;
 uchazeči mohou při výběru pracovní stáže vycházet z aktuálních nabídek uvedených
na webu TF JU (Zahraniční vztahy – Erasmus+ - Pracovní stáž) a ze seznamu
organizací, ve kterých byly v předchozích letech pracovní stáže v rámci ERASMU
uskutečněny, tento seznam na vyžádání poskytne Mgr. Karolina Půrová,
purova@tf.jcu.cz .
 uchazečům o pracovní stáže je doporučeno kontaktovat vybrané zahraniční
organizace a zajistit si příslib přijetí již v průběhu výběrového řízení;
 přihláška do výběrového řízení je závazná.
Délka pracovní stáže musí být na minimální délku, tj. 2 měsíce.
Počet vyjíždějících studentů bude určen podle výše grantu přiděleného fakultě. V případě, že bude
grant přidělený fakultě snížen, bude se konečný výběr řídit výsledky výběrového řízení.

3) Absolventské pracovní stáže v programu ERASMUS+: ERASMUS
Podmínky účasti ve výběrovém řízení na absolventské pracovní stáže:
 student/ka musí být řádně zapsán/a v posledním ročníku studia, během studia musí
vyřešit a podepsat všechny náležité dokumenty před výjezdem na absolventskou
pracovní stáž;
 absolventská pracovní stáž může probíhat pouze v oprávněných hostitelských
organizacích sídlících v Programové zemi2; neoprávněnými organizacemi jsou
instituce EU a další EU orgány včetně specializovaných agentur, které mají vlastní
program stáží, a dále organizace spravující programy EU (např. národní agentury);

1

Programové země: a) členské státy EU (Belgie, Bulharsko, Chorvatsko, Česká republika, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Irsko, Itálie,
Kypr, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Malta, Německo, Nizozemí, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Řecko, Slovensko,
Slovinsko, Španělsko, Švédsko, Velká Británie); b) země EHP (Island, Lichtenštejnsko, Norsko); c) kandidátské země (Turecko, Makedonie).
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Programové země: a) členské státy EU (Belgie, Bulharsko, Chorvatsko, Česká republika, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Irsko, Itálie,
Kypr, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Malta, Německo, Nizozemí, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Řecko, Slovensko,
Slovinsko, Španělsko, Švédsko, Velká Británie); b) země EHP (Island, Lichtenštejnsko, Norsko); c) kandidátské země (Turecko, Makedonie).

 absolventskou pracovní stáž musí student/ka absolvovat do 1 roku od ukončení
studia, přičemž délka stáže je na minimální délku, tj. 2 měsíce.
 v případě opakovaného výjezdu na mobilitu studentů platí následující pravidlo: každý
student může v každém stupni studia vyjet na studijní pobyt, pracovní stáž a/nebo
absolventskou pracovní stáž v celkové délce až 12 měsíců; předchozí mobility
(studijní i pracovní pobyty) se v daném stupni studia sčítají, včetně mobilit
uskutečněných v rámci programu LLP/ERASMUS 2007-2013 a mobilit včetně Erasmus
Mundus;
 absolventské pracovní stáže si vyhledávají a dojednávají sami studenti; absolventská
pracovní stáž musí být sjednána na plný pracovní úvazek;
 uchazeči mohou při výběru absolventské pracovní stáže vycházet z aktuálních
nabídek uvedených na webu TF JU (Zahraniční vztahy – Erasmus+ - Pracovní stáž) a ze
seznamu organizací, ve kterých byly v předchozích letech pracovní stáže v rámci
ERASMU uskutečněny, tento seznam na vyžádání poskytne Mgr. Karolina Půrová,
purova@tf.jcu.cz .
 uchazečům o absolventské pracovní stáže je doporučeno kontaktovat vybrané
zahraniční organizace a zajistit si příslib přijetí již v průběhu výběrového řízení;
 přihláška do výběrového řízení je závazná.
Délka absolventské pracovní stáže musí být na minimální délku, tj. 2 měsíce.
Počet vyjíždějících studentů bude určen podle výše grantu přiděleného fakultě. V případě, že bude
grant přidělený fakultě snížen, bude se konečný výběr řídit výsledky výběrového řízení a před
absolventskými pracovními stážemi budou upřednostněny pracovní stáže.

PŘÍLOHA č. 2
PŘIHLÁŠKA K VÝBĚROVÉMU ŘÍZENÍ
STUDIJNÍ POBYTY, PRACOVNÍ STÁŽE, ABSOLVENTSKÉ PRACOVNÍ STÁŽE V ZAHRANIČÍ
V RÁMCI STUDIA NA TF JU
V AKADEMICKÉM ROCE …./….
UCHAZEČ
Jméno a příjmení:
Číslo studenta:
Studijní obor,
stupeň studia
(Bc., Mgr., Ph.D.),
aktuální ročník:
Forma studia:
Adresa:
Kontakt

Telefon:
E-mail:

Mám zájem o KRÁTKODOBÝ STUDIJNÍ POBYT/PRAKTICKOU STÁŽ* (*nehodící se škrtněte)
Program:
Semestr, Délka
v měsících:
Termín od – do:
Zahraniční
univerzita/organizace:

Erasmus+: Erasmus

Důvody a cíle pobytu
(odůvodnění výběru
instituce, cíle,
očekávaný přínos
pobytu)
V případě zaměření se
na zpracování
závěrečné práce
uveďte její název,
souvislost s obsahem
pobytu.

Předpokládaný
studijní plán/obsah
praktické stáže*

DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE

Jazyk pobytu v zahraničí

Úroveň (B1, B2 …)

Jazykové znalosti
Způsob doložení jazykových
znalostí
Předchozí studijní
pobyty/praktické stáže v
zahraničí

Jsem si vědom/a toho, že podání přihlášky k výběrovému řízení je ZÁVAZNÉ. Dále prohlašuji, že jsem se
seznámil/a s podmínkami výběrového řízení.

V ………………………… dne……………………

Podpis ………………..………………………

