INFORMACE PRO STUDENTY

VYHLÁŠENÍ KONKURZU
PRO MOBILITY STUDENTŮ

V RÁMCI PROGRAMU INTER-19
PRO KALENDÁŘNÍ ROK 2019
Student si veškerou administraci spojenou s přijetím a studijním pobytem na
zahraniční instituci zařizuje sám. U této formy výjezdu nemusí mít FPR s přijímající
vzdělávací institucí uzavřenou bilaterální smlouvu.

PODMÍNKY KONKURZU:
Student dodá:
• životopis, včetně upřesnění jazykových dovedností v češtině i angličtině (popř. jazyce
přijímací země), případně i kopie jazykových certifikátů;
• motivační dopis v češtině i angličtině (popř. jazyce přijímací země);
• výčet předmětů na FPR ZČU s klasifikací (tištěný pdf. soubor z Portálu);
• vyplněné formuláře Learning Agreement a Student Application Form INTER-19
(včetně fotografie) s uvedením termínu výjezdu (pro výjezdy na celý semestr je vhodnější
volit LS akademického roku 2018/2019, neboť výjezdy během ZS jsou komplikovanější
vzhledem k časové omezenosti projektu /do prosince 2019/) a souhlasem zvolené instituce
s přijetím uchazeče k realizaci studijního pobytu (pro účast v konkurzu stačí dodat
mailovou korespondenci, ze které je souhlas patrný, tedy není potřeba v tuto chvíli ještě
dokládat oficiální dokument, ten je nutný až v případě, že bude student vybrán);
• musí se vždy jednat o studijní pobyt, který odpovídá jednomu z účelu studijní stáže (viz
informace níže);
• vyjíždět mohou studenti prezenčního studia bakalářských, magisterských, doktorských
studijních programů (kromě studentů 1. ročníků bakalářského studia);
• studenti během svého studijního pobytu v zahraničí nesmějí přerušit studium na ZČU;
• délka studia studenta na ZČU se jeho zahraničním pobytem nezbytně neprodlouží;
• minimální délka pobytu je 30 dnů – kratší výjezdy nejsou akceptovány!
• pobyt studentům nesmí být spolufinancován z dalších zdrojů (především Erasmus+);
• výjezdy je možné uskutečnit od ledna do prosince daného roku;
• předměty/kurzy studované na přijímající instituci musí souviset se studovaným oborem na
ZČU. V zájmu studenta je, aby se co nejvíce shodovaly se studijním plánem na ZČU, aby
bylo možné je následně uznat do studia;

ÚČEL ZAHRANIČNÍ
V ZAHRANIČÍ)

STUDIJNÍ

STÁŽE

(STUDIJNÍ

POVINNOSTI

Absolvování celého semestru výuky na zahraniční instituci, včetně doložení
absolvovaných výsledků studia (Transcript of Records), v případě zemí s ECTS systémem
doložením splnění min. 20 ECTS kreditů, v opačném případě splnění min. 4 předmětů /
semestr.
Zpracování podkladů pro bakalářskou, diplomovou či disertační práci včetně sběru
materiálů, např. v knihovně (popř. práce na specifikovaném projektu, výzkumu).
V případě tohoto studijního výjezdu bude Learning Agreement (studijní smlouva)
studenta parafována vedoucím studentovy práce. Po návratu ze studijního pobytu si
student musí nechat parafovat vedoucím studentovy práce i zahraniční institucí řádně
potvrzený Transcript of Records. Tímto opatřením je zajištěno, že na tento typ studijního
pobytu budou vyjíždět studenti, kteří již mají zadané konkrétní téma práce a svůj studijní
pobyt v zahraničí a jeho přínos prodiskutovali i se svým vedoucím práce. Vedoucí práce
svým podpisem na Learning Agreementu souhlasí s výjezdem studenta a jeho záměrem na
zahraniční stáži a svým podpisem na Transcript of Records je srozuměn s dosaženými
výsledky a potvrzuje tak jejich přínos k práci studenta.
Jazykový či jiný odborný kurz. Jazykový kurz musí být oborově zaměřen, tj. nikoli
pouze výjezd týkající se všeobecného studia jazyka. Odborný kurz tohoto typu musí mít
rozsah minimálně 15 hodin týdně!

PŘIHLÁŠKY K VÝBĚROVÉMU ŘÍZENÍ zasílejte E-mailem na jurcova@kup.zcu.cz

do pátku 30.11.2018 do 10:00 hodin.
GRANT
Výše stipendia pro rok 2019 je diferencována dle cílové země v rozmezí 10.000,-Kč až 20.000,-- Kč na měsíc pobytu v zahraničí.
Veškeré další informace k programu, včetně výše uvedených formulářů naleznete na:
http://international.zcu.cz/freemovers/mobilitni_program/

Kontaktní osoba na oddělení Zahraničních vztahů rektorátu ZČU: Bc. Maryna Charlamova

V Plzni dne 7.11.2018
doc. JUDr. Monika Forejtová, Ph.D.
proděkanka pro mezinárodní vztahy
FPR ZČU
vyřizuje: Ivana Jurčová

