Zahraniční studijní pobyty a praktické stáže
v rámci studia na TF JU

Zajímáte se o zahraniční studijní pobyty a praktické stáže?
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Oddělení zahraničních vztahů, TF JU
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KONTAKTY
• Oddělení zahraničních vztahů Teologické fakulty JU:
ThLic. Adam Mackerle, Th.D.– proděkan pro zahraniční vztahy
Mgr. Karolina Půrová – fakultní koordinátor
Tel.: 387 773 556;
E-mail: purova@tf.jcu.cz
• Útvar pro zahraniční vztahy Rektorátu JU:
Mgr. Věra Filipová
Tel.: 389 032 030
E-mail: filipovav@jcu.cz

NABÍDKA VÝJEZDŮ PRO STUDENTY
•
-

ERASMUS+: ERASMUS – nový program EU na období 2014-2020
studijní pobyty: Německo, Rakousko, Slovinsko, Slovensko, Irsko, Belgie, Holandsko,
Španělsko, Polsko, dále viz přehled partnerských univerzit
pracovní stáže: Slovensko, Slovinsko, organizace sídlící v zemi zapojené do Programu
Erasmus+
absolvenstké stáže: organizace sídlící v zemi zapojené do Programu Erasmus+

•
-

FREE-MOVERS
v rámci projektu Institucionální plánu JU (IP 2016) nebo fakultního stipendijního fondu
podmíněno předchozí akceptací přijímající univerzitou
především pro studenty doktorských a navazujících magisterských programů, kdy je
pobyt v zahraničí nutným předpokladem k úspěšnému dokončení kvalifikační práce

•

pobyty v rámci jiných programů: CEEPUS, DAAD, AKTION, Baden-Württemberg
Stiftung, AIA (pobyty na základě mezinárodních smluv), Komise J. W. Fulbrighta, AIESEC
a další

VÝBĚR ZAHRANIČNÍ UNIVERZITY
• Váš výběr stipendijního programu, zahraniční univerzity, formy a obsahu
studia konzultujte s garantem oboru či vedoucím závěrečné práce nebo
s Oddělením zahraničních vztahů TF JU.
• Přihlaste se do aktuálně vyhlášeného výběrového řízení a vyplňte
přihlášku - nominaci (ERASMUS+, FREE MOVERS, ke stažení zde).
• Nominace na zahraniční univerzitu je závazná a odstoupení od nominace
je možné pouze ze závažných zdravotních důvodů!
• V případě jiných stipendijních programů sledujte aktuální vyhlášení
souhrnně na webu TF JU nebo jednotlivé programy.

ERASMUS+ STUDIJNÍ POBYTY

KVALIFIKAČNÍ PODMÍNKY
•
•
•

•
•
•
•

•
•

realizace výhradně na partnerských univerzitách!
v době studia v zahraničí musíte být studenty TF JU (musíte být řádně zapsáni ke
studiu a během pobytu nesmíte studium přerušit ani ukončit)
zapsaný/á min. do druhého ročníku studia (platí pouze pro bakalářskou úroveň
studia, tzn. řádně ukončený první ročník studia)
v zahraničí je nutné získat alespoň 18 ECTS kreditů a splnit schválený studijní plán
předměty a za ně získané kredity se Vám uznají do studia
zahraniční škole neplatíte žádné školné
student může absolvovat studijní pobyt, pracovní stáž v zahraničí nebo pobyt v rámci
Erasmus Mundus v součtu v celkové délce maximálně 12 měsíců za studijní cyklus
(bakalářský, magisterský, doktorský); měsíce absolvované v rámci předchozího
programu LLP/Erasmus ve stejném studijním cyklu se do této doby započítávají
obdržíte finanční příspěvek / stipendium na částečné pokrytí pobytových
a cestovních nákladů
seznamte se s pokyny pro vyjíždějící studenty

STUDIJNÍ POBYTY A KVALIFIKAČNÍ PRÁCE
• 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
• je vyžadován písemný souhlas vedoucího práce k programu a volbě
konzultanta v zahraničí

STIPENDIUM
•

•

•
•

•

paušální částka v eurech na měsíc pobytu (není určena na pokrytí všech nákladů
spojených se studiem v zahraničí! Jedná se o příspěvek na zvýšené náklady na studium v
zahraničí = od studenta se očekává finanční spoluúčast);
výše stipendia je vypočítávána dle tabulky přidělovaných stipendií na základě
předpokládané délky pobytu, výši stipendia stanovuje Účastnická smlouva (nutno
podepsat před odjezdem);
výši stipendia si můžete sami vypočítat pomocí Kalkulačky pro výpočet stipendia
navýšení stipendia pro studenty s těžkým handicapem nebo specifickými potřebami
(i celiakie), spočívající ve stanovení rozdílu mezi cenou za běžné náklady a cenou za
zvýšené náklady z důvodu příslušného handicapu v položkách doprava, stravování
a ubytování. Přidělené speciální stipendium je po návratu nutné vyúčtovat!
navýšení stipendia pro studenty ze znevýhodněného socioekonomického prostředí o
200 EUR/měsíc, (platí pro studenty, kteří mají nárok na přídavek na dítě podle
zvláštního právního předpisu, jestliže rozhodný příjem v rodině zjišťovaný pro účely
přídavku na dítě nepřevyšuje součin částky životního minima rodiny a koeficientu 1,5).
Na praktické stáže se vztahuje navýšení o 100 EUR; bližší informace

JAZYKOVÁ PODPORA
• nově je povinností studenta účastnit se online jazykového testování PŘED
zahájením a PO ukončení mobility;
• na základě výsledků jazykového testování může být studentovi přidělena
licence pro účast v online jazykovém kurzu.

ERASMUS+ PRACOVNÍ STÁŽE
A ABSOLVENTSKÉ STÁŽE

KVALIFIKAČNÍ PODMÍNKY PRACOVNÍ STÁŽE

•
•
•

•
•
•

•

v době studia v zahraničí musíte být řádně zapsáni ke studiu (během pobytu
nesmíte studium přerušit ani ukončit)
STUDENT MŮŽE STUDOVAT JAKÝKOLIV ROČNÍK STUDIA
stáž musí být nedílnou součástí studijního programu, (v ojedinělých případech
se souhlasem garanta oboru)
délka stáže minimálně 2 měsíce a maximálně 12 měsíců
obdržíte finanční příspěvek / stipendium na částečné pokrytí pobytových
a cestovních nákladů
student může absolvovat studijní pobyt, pracovní stáž nebo pobyt v rámci
Erasmus Mundus v zahraničí v součtu v celkové délce maximálně 12 měsíců za
studijní cyklus (bakalářský, magisterský, doktorský); měsíce absolvované
v rámci předchozího programu programu LLP/Erasmus ve stejném studijním
cyklu se do této doby započítávají
seznamte se s pokyny pro vyjíždějící studenty

PRACOVNÍ STÁŽ
•
•
•
•

za absolvování stáže lze získat kredity (uznáváno jako povinná praxe)
pracovní stáž student vykonává v podniku, školské instituci nebo jiné organizaci
neoprávněné organizace, ve kterých nesmí probíhat pracovní stáž: instituce EU a
další EU orgány, viz http://europa.eu/about-eu/institutions-bodies/index_en.htm,
organizace spravující programy EU
student si hledá přijímající organizaci sám, lze vyhledávat v databázi závěrečných
zpráv studentů http://erasmus-databaze.naep.cz/modules/erasmus/ nebo
www.stazujeme.cz,
http://erasmusintern.org/
nebo
http://www.jcu.cz/mezinarodni-spoluprace/kalendar/nabidky-pracovnich-stazi,
případně na základě informací od Oddělení zahraničních vztahů TF JU

• pracovní stáže na TF JU:
- Slovensko (Rada pre poradenstvo v sociálnej práci - Bratislava), Slovinsko (mateřská
školka – Maribor, organizace Zveza društev za cerebralno paralizo Sonček – Maribor),
letos s největší pravděpodobností Slovensko, Irsko, Anglie

KVALIFIKAČNÍ PODMÍNKY ABSOLVENTSKÉ STÁŽE

•
•
•
•
•

•

student musí být v posledním ročníku studia, během studia musí vyřešit
a podepsat všechny náležité dokumenty před výjezdem.
stáž musí absolvovat do 1 roku od ukončení studia
délka stáže minimálně 2 měsíce a maximálně 12 měsíců
obdržíte finanční příspěvek / stipendium na částečné pokrytí pobytových
a cestovních nákladů
student může absolvovat studijní pobyt, pracovní stáž nebo pobyt v rámci
Erasmus Mundus v zahraničí v součtu v celkové délce maximálně 12 měsíců za
studijní cyklus (bakalářský, magisterský, doktorský); měsíce absolvované
v rámci předchozího programu programu LLP/Erasmus ve stejném studijním
cyklu se do této doby započítávají
seznamte se s pokyny pro vyjíždějící studenty

NÁLEŽITOSTI SPOJENÉ S ABSOLV. STÁŽÍ
Před absolvováním stáže:
• Sociální pojištění – účast dobrovolná.
• Zdravotní pojištění – absolvent si platí sám nebo při registraci na ÚP v ČB
platí ÚP (domluví REK JU individuálně). Registrace na ÚP není povinná,
v případě registrace nelze pobírat příspěvek v nezaměstnanosti. V případě
stáže 6 měsíců a delší požádá ZP o vyjmutí z plateb a po návratu opět
o zařazení do registrace pojištěnců. Absolvent musí doložit, že si po celou
dobu platil zdrav. pojištění v cizině (i komerční).
• Daň z příjmů – stipendium se nedaní. Mohou se danit event. příspěvky
hostitelské organizace. V tom případě se podává daňové přiznání na FÚ,
ale daň se většinou neplatí, aby nedošlo v EU k dvojímu zdanění.
Po absolvování stáže:
• hostitelská organizace vystaví certifikát o stáži a absolvent musí vyplnit
závěrečnou zprávu pro Erasmus+. TF JU může vystavit Europass.

STIPENDIUM
•

•

•
•

•

paušální částka v eurech na měsíc pobytu (není určena na pokrytí všech nákladů
spojených
se
studiem
v
zahraničí!
Jedná
se
o příspěvek na zvýšené náklady na studium v zahraničí = od studenta se očekává
finanční spoluúčast);
výše stipendia je vypočítávána dle tabulky přidělovaných stipendií na základě
předpokládané délky pobytu, výši stipendia stanovuje Účastnická smlouva (nutno
podepsat před odjezdem);
výši stipendia si můžete sami vypočítat pomocí Kalkulačky pro výpočet stipendia
navýšení stipendia pro studenty s těžkým handicapem nebo specifickými
potřebami (i celiakie), spočívající ve stanovení rozdílu mezi cenou za běžné
náklady a cenou za zvýšené náklady z důvodu příslušného handicapu v položkách
doprava, stravování a ubytování. Přidělené speciální stipendium je po návratu
nutné vyúčtovat! bližší informace
navýšení stipendia pro studenty ze znevýhodněného socioekonomického prostředí
o 100 EUR/měsíc, (platí pro studenty, kteří mají nárok na přídavek na dítě podle
zvláštního právního předpisu, jestliže rozhodný příjem v rodině zjišťovaný pro účely
přídavku na dítě nepřevyšuje součin částky životního minima rodiny a koeficientu
1,5). bližší informace

FREE MOVERS

FREE MOVERS
FREE MOVERS
• v rámci projektu Institucionální plánu JU (IP 2016) nebo fakultního stipendijního fondu
•

především pro studenty doktorských a navazujících magisterských programů, kdy je
pobyt v zahraničí nutným předpokladem za účelem zpracování a úspěšného dokončení
kvalifikační práce (výjezd musí mít opodstatnění a musí být doporučen jako nezbytný
pro sepsání diplomové práce vedoucím DP)

•

Student si sám najde a zařídí svůj zahraniční studijní pobyt, stipendium je podmíněno
předchozí akceptací přijímající univerzitou

•

je možné, že po Vás bude zahraniční univerzita žádat úhradu školného

•

stipendium může být přiděleno až do výše 20.000 Kč/měsíc (výše obvykle stanovena dle
výše stipendií přidělovaných v rámci programu ERASMUS+)

•

lze využít kontaktů univerzity – viz seznam celouniverzitních smluv

VÝBĚROVÁ ŘÍZENÍ ERASMUS+ A FREE MOVERS

•

PODMÍNKY výběrových řízení ERASMUS+ a FREE MOVERS budou přesně sděleny ve vyhlášeních
výběrových řízení a to nejpozději do 18. 12. 2015. Vyhlášení bude zveřejněno na nástěnkách a webových
stránkách TF JU (aktuality, zahraniční vztahy), též na FB skupiny Teologická fakulta.

•

Kritéria určující pořadí studentů jsou zejména tato: vážený studijní průměr, motivace k pobytu, jazykové
znalosti, ročník studia
termín pro odevzdání přihlášky v rámci ERASMUS+ - bude upřesněn,
předpokládáme: STŘEDA 13. 1. 2016

•

•

pro nominované studenty Oddělení zahraničních vztahů TF JU pořádá informační schůzky, na kterých jsou
studenti seznámeni s veškerou administrativou spojenou s jejich výjezdem

•

zájemcům o pracovní stáž doporučujeme zahájit jednání s vybranou zahraniční organizací – místa bývají
dlouho dopředu obsazena!

•

podání přihlášky a Vaše nominace je závazná! Pokud je student nucen z vážných zdravotních nebo
osobních důvodů svoji nominaci zrušit, neodkladně informuje písemně oddělení zahraničních vztahů TF JU

JINÁ STIPENDIA
Baden-Württemberg Stiftung
stipendijní programy pro studium na Katholische Hochschule Freiburg, Německo
http://www.tf.jcu.cz/o-fakulte/aktuality-cs/nabidka-stipendii-na-katholische-hochschule-freiburg-v-ak-roce-2016-2017-vramci-baden-wurttemberg-stiftung
Dům zahraniční spolupráce (DZS) a Akademická informační agentura (AIA)
přehled o stipendijních pobytech na základě mezinárodních smluv
http://www.dzs.cz/, http://www.dzs.cz/cz/akademicka-informacni-agentura/42_Mezinarodni_smlouvy-Uvod/
CEEPUS
- středoevropský výměnný univerzitní program zaměřeným na regionální spolupráci v rámci sítí univerzit nebo případně formou
FREE MOVER, http://www.dzs.cz/cz/ceepus/studenti/
- TF JU je součástí sítě Bioetika http://www.tf.jcu.cz/o-fakulte/oddeleni-zahranicnich-vztahu/mobility-studentu/ceepus/ceepus-natf-ju,
Německá akademická výměnná služba (DAAD)
stipendijní programy pro studium v Německu
http://www.daad.cz/
AKTION Česká republika – Rakousko
stipendia pro studium v Rakousku
http://www.dzs.cz/cz/aktion-ceska-republika-rakousko/semestralni-a-vyzkumna/
Komise J. W. Fulbrighta
mezivládní organizace pro vzdělávací výměny s USA
http://www.fulbright.cz/stipendia
AIESEC
zahraniční stáže dobrovolnické na 6-12 týdnů a profesní na 3 – 18 měsíců
http://aiesec.cz/studenti/, http://www.nastaz.cz/informace-o-stazich

INTERNATIONAL STUDENT CLUB

http://isc.jcu.cz/
•student JU se může stát mentorem = pomáhat přijíždějícím
studentům ze zahraničí
•na TF JU (případně na JU) mohou studovat zahraniční studenti
z Vámi vybrané partnerské instituce, můžete je kontaktovat pro
více informací

UŽITEČNÉ ODKAZY

www.europass.cz
- lze využít pro sestavení životopisu
- Evropský pas dovedností – můžete si vytvořit online složku,
která obsahuje dokumenty Europassu (jazykový pas, doklad
o mobilitě, dodatek k osvědčení, dodatek k diplomu) a jiné
certifikáty, diplomy či osvědčení

Děkuji za pozornost.

