VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ
NA MIMOŘÁDNOU PODPORU MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE NA
JU V RÁMCI INTERNÍ VÝZVY ÚTVARU PRO ZAHRANIČNÍ
VZTAHY JU v kalendářním roce 2019
Vypisuji výběrové řízení na následující aktivity: studentské pobyty v zahraničí
v kalendářním roce 2019:

1.c) Účast studentů TF JU na mezinárodní letní škole
v zahraničí
Stipendium na podporu účasti studentů TF JU na mezinárodní letní škole v zahraničí
mezinárodní letní škola v zahraničí – stipendium na podporu účasti na kurzu
latiny 1. – 19. 7. 2019 na Pontificia Università della Santa Croce, Piazza di Sant'Apollinare
49, 00186 ROMA, výuku zajišťuje Polis – The Jerusalem Institute of Languages and
Humanities, (informace: https://www.polisjerusalem.org/rome-latin)
1.c)

Předmětem výběrového řízení na danou mezinárodní letní školu v zahraničí je:
 motivace uchazeče o účast na mezinárodní letní škole – součástí přihlášky musí být
uvedeny důvody, které vedou studenta k účasti na letní škole (cíle a důvody ke studiu
na letní škole, očekávaný přínos pro další studium/vědeckou práci na TF JU)
 motivace uchazeče ke studijně-výzkumné činnosti po skončení mezinárodní letní
školy - součástí přihlášky musí být uvedeny cíle studijně-výzkumné činnosti, kterou
bude student vykonávat ve dnech 20. – 30. 7. 2019 (očekávaný přínos pro další
studium/vědeckou práci na TF JU).
(V případě, že má student/ka vážné důvody k tomu, aby studijně/výzkumná činnost
předcházela kurzu latiny, je povinen/nna tuto skutečnost uvést do přihlášky a řádně ji
odůvodnit, uvést platný termín jeho/jejího pobytu.)
 vážený studijní průměr v případě Bc. a nMgr. studentů
Vyplněné a vlastnoručně podepsané ZÁVAZNÉ přihlášky (formulář je přílohou tohoto
výběrového řízení) odevzdejte na Oddělení pro zahraniční vztahy TF JU, (K. Půrová, kancelář
č. 214c), nejdéle do

pátku 22. 3. 2019 do 14:00 hodin
Došlé přihlášky bude posuzovat komise ve složení:




Daniel D. Novotný, Ph.D., proděkan pro zahraniční vztahy TF JU
ThLic. Adam Mackerle, Th.D., proděkan pro studijní a pedagogickou činnost TF JU
Mgr. Karolina Půrová, odborná referentka Oddělení pro zahraniční vztahy TF JU

V Českých Budějovicích dne 7. 3. 2019

Daniel D. Novotný, Ph.D., v. r.
proděkan pro zahraniční vztahy
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PŘÍLOHA 1
1) Krátkodobé studijní pobyty – stipendium Interní výzva 2019
Podmínky účasti ve výběrovém řízení a podmínky krátkodobých studijních pobytů:
 přihláška do výběrového řízení je závazná;
 v době výjezdu musí být student/ka řádně zapsán/a do bakalářského, 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;
 stipendium nepokrývá všechny náklady spojené s pobytem v zahraničí, student/ka si pobyt
spolufinancuje;
 požadovaná výše stipendia z prostředků INTERNÍ VÝZVY ÚTVARU PRO ZAHRANIČNÍ VZTAHY JU
nepřesáhne částku 30.000,- Kč/měsíc;
 student/ka je povinen/nna dodat závěrečné formuláře (potvrzení o účasti na mezinárodní letní škole;
potvrzení o celkové délce pobytu včetně studijně/výzkumného pobytu, tedy od 1. 7. 2019 do 30. 7.
2019, případně v jiném (předem odůvodněném) termínu v celkové délce minimálně 30 dní; shrnující
hodnotící/závěrečnou zprávu – formulář předá Mgr. K. Půrová).
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Příloha 2

PŘIHLÁŠKA K VÝBĚROVÉMU ŘÍZENÍ Studentské pobyty v zahraničí v kalendářním roce 2019
1.c)

Účast studentů TF JU na mezinárodní letní škole v zahraničí

- kurz latiny na Pontificia Università della Santa Croce, Piazza di Sant'Apollinare 49, 00186 ROMA, výuku
zajišťuje Polis – The Jerusalem Institute of Languages and Humanities, (informace:
https://www.polisjerusalem.org/rome-latin)

UCHAZEČ
Jméno a příjmení
Osobní číslo
Aktuální ročník
studia
Studijní obor
Stupeň studia
(Bc., Mgr., Ph.D.)

Forma studia
(prezenční, kombinované)

Adresa
Kontakt

Telefon
E-mail

Účast na mezinárodní letní škole v zahraničí,
kurz latiny na Pontificia Università della Santa Croce, Piazza di Sant'Apollinare 49, 00186 ROMA

Délka v měsících
Termín od - do
Místo a zajištění
výuky
Místo pobytu
Důvody a cíle pobytu
(cíle a důvody ke studiu na
letní škole, očekávaný
přínos pro další
studium/vědeckou práci
na TF JU)

Důvody a cíle
studijně-výzkumné
činnosti po skončení
mezinárodní letní
školy, v době od
20. – 30. 7. 2019
(očekávaný přínos pro
další studium/vědeckou

1
1/7/ - 30/7/2019 (délka kurzu 1. – 19. 7. 2019, studijně/výzkumná činnost
ve dnech 20. – 30. 7. 2019)
Pontificia Università della Santa Croce, Piazza di Sant'Apollinare 49, 00186
ROMA, výuku zajišťuje Polis – The Jerusalem Institute of Languages and
Humanities, (informace: https://www.polisjerusalem.org/rome-latin)
Pontificio Collegio Nepomuceno

VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ
práci na TF JU)

Jsem si vědom/a toho, že podání přihlášky k výběrovému řízení je ZÁVAZNÉ. Dále prohlašuji, že jsem se seznámil/a
s podmínkami výběrového řízení.
Podáním této žádosti beru na vědomí, že mé osobní údaje uvedené v tomto formuláři a v dokumentaci odevzdávané pro
účely výběrového řízení nutných (jakožto i v dokumentech, které se studnet zavazuje dodat) budou zpracovány fakultním
koordinátorem Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, Útvarem pro zahraniční vztahy rektorátu (ÚZV JU) a
Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky (MŠMT) v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady
(EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném
pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Beru dále na vědomí, že mé
výše zmíněné osobní údaje budou uchovány v analogové i digitální formě pro potřeby výše uvedených subjektů po dobu
nezbytně nutnou, která je vymezena Spisovým a skartačním řádem JU, DZS a MŠMT.
Tímto uděluji uvedeným subjektům, jakožto správcům údajů, souhlas se zpracováním svých osobních údajů, jak je popsáno
výše.
Jsem si vědom/a svého práva tento souhlas kdykoli odvolat i skutečnosti, že odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost
zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním.

V ………………………… dne……………………

Podpis ………………..………………………

