
VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ 
NA STIPENDIJNÍ POBYT NA MALTĚ:  

LETNÍ KURZY ANGLICKÉHO JAZYKA V ROCE 2023 

Vypisuji výběrové řízení na 1 stipendijní místo přidělené Jihočeské univerzitě v Českých 
Budějovicích ze strany MŠMT ČR na základě bilaterálních dohod pro akademický rok 
2023/2024.  

Předmětem výběrového řízení je letní kurz anglického jazyka na Maltě v roce 2023  
v délce 3 týdny. 

Vybranému uchazeči bude přiznáno stipendium, které zahrnuje bezplatnou účast v kurzu, 
ubytování a stravování. Ze strany Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích bude 
uhrazeno cestovné.    

Uchazeči předloží pro účely výběrového řízení následující: 

➢ přihlášku – formulář je přílohou; 

➢ strukturovaný životopis;  

➢ motivační dopis – vlastnoručně podepsaný motivační dopis v českém jazyce, ve 
kterém uchazeč/uchazečka zdůvodní výběrové komisi zájem o stipendijní pobyt 
(uveďte své jméno, e-mailovou adresu, osobní číslo, studijní obor, odůvodnění výběru 
stipendijního pobytu, očekávaný přínos pobytu, rozsah 1-2 normostrany); 

➢ úroveň jazykové kompetence uchazeče v anglickém jazyce – vlastnoručně podepsané 
prohlášení, ve kterém uchazeč/uchazečka uvede úroveň své jazykové kompetence 
v anglickém jazyce. Prohlášení lze nahradit jiným dokladem o úrovni jazykové 
kompetence (doklad o úspěšném absolvování mezinárodně uznávaných jazykových 
zkoušek nebo předložení jazykových certifikátů; Vysvědčení o Státní jazykové zkoušce; 
sylabus předmětu a doklad o jeho úspěšném absolvování apod.). Úroveň jazykové 
kompetence uchazeče není rozhodujícím kritériem pro výběr uchazečů v rámci JU.  

➢ vážený studijní průměr - zjišťuje Oddělení pro zahraniční vztahy na fakultě, na níž 
uchazeč studuje, v IS STAG za celé dosavadní uzavřené období studia a tento údaj 
uvede do přihlášky. 

Přihlášky do výběrového řízení jsou ZÁVAZNÉ. Přihlášku se všemi řádně vyplněnými 
požadovanými přílohami odevzdává student na Oddělení pro zahraniční vztahy fakulty. 
Způsob odevzdání přihlášek si stanoví fakulta.  

Fakulta předá Útvaru pro zahraniční vztahy rektorátu (k rukám Mgr. Radky Stehlíkové nebo 
Mgr. Zdeňky Novotné) seznam uchazečů z dané fakulty a jejich přihlášky k 13. lednu 2023; 

Došlé přihlášky bude posuzovat komise ve složení: 

• doc. PaedDr. Radka Závodská, Ph.D., prorektorka pro zahraniční vztahy JU; 

• Mgr. Zdeňka Novotná, vedoucí Útvaru pro zahraniční vztahy REK JU; 

• Mgr. Radka Stehlíková, odborná referentka pro zahraniční vztahy a Go Abroad Officer.  



O výsledku výběrového řízení budou uchazeči informování elektronicky na e-mailovou adresu 
uvedenou v přihlášce do výběrové řízení. 

Útvar pro zahraniční vztahy Rektorátu JU následně předá podklady nominovaného 
uchazeče/uchazečky MŠMT ČR, které předloží nominace partnerské straně. Definitivní 
rozhodnutí o přijetí nominovaného uchazeče přísluší zahraničnímu partnerovi, který většinou 
též poskytuje stipendium (zde Ministerstvo zahraničních věcí Maltské republiky). Nominovaní 
uchazeči musí tedy ještě obdržet potvrzení o přidělení stipendia od zahraničního partnera. 
 
 
Předpokládaný harmonogram výběrového řízení  

1) Vyhlášení výběrového řízení: 6. 12. 2022; 

2) Termín pro podání přihlášek v rámci fakulty: stanoví si fakulta; 

3) Termín pro předání seznamu uchazečů a jejich podkladů Útvaru pro zahraniční vztahy 
rektorátu ze strany fakult: 13. 1. 2023; 

4) Předvýběr uchazečů ze strany výběrové komise: do 20. 1. 2023; 

5) Nominace vybraného uchazeče/uchazečky MŠMT: do 26. 1. 2023.   

 

 

V Českých Budějovicích dne 6. 12. 2022    doc. PaedDr. Radka Závodská, Ph.D., v. r. 
                                        prorektorka pro zahraniční vztahy 

 


