VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

DODATEČNÉ VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ
NA KRÁTKODOBÉ STUDIJNÍ POBYTY A PRACOVNÍ STÁŽE
V ZAHRANIČÍ FINANCOVANÉ Z PROSTŘEDKŮ
STIPENDIÍ IP 2018 (Institucionální plán) projektu Internacionalizace
V KALENDÁŘNÍM ROCE 2018
Vypisuji výběrové řízení na následující krátkodobé studijní pobyty a pracovní stáže
v zahraničí v kalendářním roce 2018:
1) Krátkodobé studijní pobyty – stipendium IP 2018
2) Krátkodobé praktické stáže – stipendium IP 2018
Předmětem výběrového řízení na krátkodobé studijní pobyty je:
 motivace uchazeče o zahraniční studijní pobyt – součástí přihlášky musí být uvedeny
důvody, které vedou studenta ke studiu v zahraničí (odůvodnění výběru instituce, cíle
a důvody ke studijnímu pobytu, očekávaný přínos pobytu, případně též
předpokládaný studijní plán dle nabídky vybrané zahraniční univerzity, v případě
zaměření se na zpracování závěrečné práce název dané práce, její souvislost
s obsahem tohoto studijně-výzkumného pobytu, výše požadovaných finančních
prostředků a jejich odůvodnění).
 úroveň jazykové kompetence uchazeče v příslušném cizím jazyce (tj. jazyce studia
na zahraniční instituci) – 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 pověřeným pracovníkem fakulty.
 příslib přijetí zahraniční vysokou školou a též jméno zahraničního školitele
v případě zpracování závěrečné práce/článku či badatelské činnosti (není nutně
vyžadováno v době podání přihlášky do výběrového řízení).

Předmětem výběrového řízení na krátkodobé pracovní stáže je:
 motivace uchazeče o zahraniční pracovní stáž – součástí přihlášky musí být uvedeny
důvody, které vedou studenta k pracovní stáži v zahraničí (odůvodnění výběru
organizace, cíle a důvody k pracovní stáži, očekávaný přínos pobytu, předpokládaná
pracovní náplň, v případě zaměření se na zpracování závěrečné práce název dané
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práce, její souvislost s obsahem pracovní stáže, výše požadovaných finančních
prostředků a jejich odůvodnění).
 úroveň jazykové kompetence uchazeče v příslušném cizím jazyce (tj. jazyce práce
v zahraniční organizaci) – 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 pověřeným pracovníkem fakulty.
 příslib přijetí zahraniční organizací a též jméno zahraničního školitele v případě
zpracování závěrečné práce/článku či badatelské činnosti (není nutně vyžadováno v
době podání přihlášky do výběrového řízení).

Vyplněné a vlastnoručně podepsané ZÁVAZNÉ přihlášky (formulář je přílohou tohoto
výběrového řízení) odevzdejte na Oddělení pro zahraniční vztahy TF JU, (K.Půrová, kancelář
č. 217c), nejdéle do

čtvrtka 3. 5. 2018 do 14:00 hodin
Došlé přihlášky bude posuzovat komise ve složení:
 Mgr. Daniel D. Novotný, Ph.D., proděkan pro zahraniční vztahy 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 23. 4. 2018

Mgr. Daniel D. Novotný, Ph.D., v. r.
proděkan studijní a pedagogickou činnost

VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

PŘÍLOHA 1
1) Krátkodobé studijní pobyty – stipendium IP 2018
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 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;
 stipendium nepokrývá všechny náklady spojené s pobytem v zahraničí, student/ka si pobyt
spolufinancuje;
 požadovaná výše stipendia z prostředků IP 2018 by neměla přesáhnout částku 20.000,- Kč/měsíc a
měla by odpovídat výši stipendií v Erasmus+. V odůvodnitelných případech může být požadovaná
částka vyšší. Požadovaná výše stipendia je posouzena/schválena vedením TF JU, v případě souhlasu
s navýšením je doplatek vyplacen z prostředků fakultního stipendijního fondu. V některých případech
může být částka snížena;
 student/ka uskuteční studium jako FREE MOVER (zajistí si potvrzení od přijímací instituce na formuláři
poskytnutém Mgr. K. Půrovou) nebo jako zero-grant student v rámci Erasmus+ bilaterálních dohod;
 studijní pobyt musí student/ka uskutečnit v rozmezí minimálně 1 měsíce až obvykle 4,5 měsíců dle
náplně studijního pobytu a délky semestru (včetně zkouškového období) na vybrané zahraniční
univerzitě;
 při studijním pobytu delším než 3 měsíce je student/ka povinen/nna splnit nejméně 18 ECTS kreditů;
 při nesplnění podmínek týkající se výše kreditů či zkrácení pobytu bude student/ka vracet poměrnou
část vyplaceného stipendia;
 v případě pobytu v délce do 3 měsíců je možné studijní pobyt zaměřit na zpracování závěrečné práce
všech úrovní studia (bakalářská, diplomová nebo doktorandská práce), na přípravu článku či jinou
badatelskou činnost. Student/ka je povinen/nna si zajistit zahraničního školitele v případě zpracování
závěrečné práce/článku či badatelské činnosti;
 student/ka je povinen/nna dodat závěrečné formuláře (potvrzení o délce pobytu, výsledky studia,
hodnocení badatelské práce zahraničním školitelem) a shrnout studijní pobyt v závěrečné zprávě.

2) Krátkodobé pracovní stáže – stipendium IP 2018
Podmínky účasti ve výběrovém řízení na pracovní stáže:
 přihláška do výběrového řízení je závazná;
 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;
 stipendium nepokrývá všechny náklady spojené s pobytem v zahraničí, student/ka si pobyt
spolufinancuje;
 požadovaná výše stipendia z prostředků IP 2018 by neměla přesáhnout částku 20.000,- Kč/měsíc a
měla by odpovídat výši stipendií v Erasmus+. V odůvodnitelných případech může být požadovaná
částka vyšší. Požadovaná výše stipendia je posouzena/schválena vedením TF JU, v případě souhlasu
s navýšením je doplatek vyplacen z prostředků fakultního stipendijního fondu. V některých případech
může být částka snížena;
 pracovní stáž je povinnou součástí studijního programu studenta; pokud není pracovní stáž povinnou
součástí studijního programu studenta, posoudí garant studentova studijního oboru či vedoucí jeho
kvalifikační práce vhodnost této stáže z hlediska studijního oboru, budoucího uplatnění studenta apod.
Jestliže ji schválí, musí být stáž studentovi uznána (je uvedena na Diploma Supplement a student/ka za
ni může získat ECTS kredity);
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student/ka uskuteční pracovní stáž jako FREE MOVER (zajistí si potvrzení od přijímací organizace na
formuláři poskytnutém Mgr. K. Půrovou);
pracovní stáž musí student/ka uskutečnit v rozmezí minimálně 1 měsíce až obvykle 3 měsíců dle
náplně stáže a požadavků zahraniční organizace;
pracovní stáže si vyhledávají a dojednávají sami studenti; pracovní stáž musí být sjednána na plný
pracovní úvazek. V individuálním případě lze pracovní stáž zaměřit na stínování spojené se
zpracováním závěrečné práce všech úrovní studia (bakalářská, diplomová nebo doktorandská práce),
na přípravu článku či jinou badatelskou činnost. Student/ka je povinen/nna si zajistit zahraničního
školitele v případě zpracování závěrečné práce/článku či badatelské činnosti;
uchazečům o pracovní stáže je doporučeno kontaktovat vybrané zahraniční organizace a zajistit si
příslib přijetí již v průběhu výběrového řízení;
při nesplnění podmínek pracovní stáže či zkrácení pobytu bude student/ka vracet poměrnou část
vyplaceného stipendia;
student/ka je povinen/nna dodat závěrečné formuláře (potvrzení o délce pobytu, výsledky pracovní
stáže, hodnocení badatelské práce zahraničním školitelem) a shrnout pracovní stáž v závěrečné
zprávě.
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Příloha 2

PŘIHLÁŠKA K VÝBĚROVÉMU ŘÍZENÍ
KRÁTKODOBÉ STUDIJNÍ POBYTY A PRACOVNÍ STÁŽE V ZAHRANIČÍ
FINANCOVANÉ Z PROSTŘEDKŮ STIPENDIÍ IP 2018
V KALENDÁŘNÍM ROCE 2018
UCHAZEČ
Jméno a příjmení
Osobní číslo
Aktuální ročník
studia
Studijní obor
Stupeň studia
(Bc., Mgr., Ph.D.)
Forma studia
Adresa
Kontakt

Telefon
E-mail

Mám zájem o KRÁTKODOBÝ STUDIJNÍ POBYT/PRACOVNÍ STÁŽ* (*nehodící se škrtněte)
Délka v měsících
Termín od - do
Zahraniční
univerzita/organizace
Důvody a cíle pobytu
(odůvodnění výběru
instituce, cíle,
očekávaný přínos
pobytu)
V případě zaměření
se na badatelskou
činnost či zpracování
závěrečné
práce/článku uveďte
její/jeho název,
souvislost s obsahem
pobytu.

Předpokládaný
studijní plán/obsah
pracovní stáže*
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Potvrzení od
zahraniční
univerzity/organizace
s pobytem formou
FREE MOVER

Výše finančních
požadavků (včetně
jejich odůvodnění)

DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE
Jazyk pobytu v zahraničí

Úroveň (B1, B2 …)

Jazykové znalosti
Způsob doložení jazykových
znalostí
Předchozí studijní
pobyty/pracovní 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 ………………..………………………

