VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA STUDIJNÍ VÝJEZDY DO ZAHRANIČÍ
V RÁMCI PROGRAMU MOBILITY MŠMT (TZV. FREE MOVERS)


Studijní výjezdy studentů FEK se musí uskutečnit v kalendářním roce 2011



Vyjíždět mohou studenti prezenčního studia bak., mag., doktorských studijních programů




Minimální délka pobytu je 1 měsíc
Studijní výjezdy v rámci partnerských univerzit (nejedná se o smlouvy Erasmus, s přijetím
studenta bude asistovat FEK):
o Universität Bayureth (SRN, http://www.uni-bayreuth.de)
o TU Chemnitz (SRN, http://www.tu-chemnitz.de)
o Hochschule Hof (SRN, http://www.hof-university.de)
o Hochschule Harz (SRN, http://www.hs-harz.de)
o TU Kaiserslautern (SRN, http://www.uni-kl.de)
o Escuela Bancaria y Commercial (Mexiko, http://www.ebc.mx/english)
o Ural State University (Rusko, http://www.econ.usu.ru)
o Sogang University (Korea, http://goabroad.sogang.ac.kr/)
nebo dle individuální preference studenta (student si přijetí na instituci administruje sám, popř.
lze požádat o pomoc FEK)

ÚČEL STUDIJNÍHO POBYTU:
1) 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.
2) Zpracování podkladů pro bakalářskou, diplomovou či disertační práci včetně sběru materiálů,
např. v knihovně.
3) Jazykový či jiný odborný kurz. V případě jazykového kurzu se bude akceptovat výjezd studenta na
odborný jazykový kurz v rámci specializovaných kurzů (většinou letní univerzity) organizované
zahraničními univerzitami.
GRANT: 10 000 Kč nebo 15 000 Kč na měsíc a studenta dle destinace
PODKLADY K VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ:
Povinné podklady:
 strukturovaný životopis (v angličtině, popř. jazyce přijímající země)
 motivační dopis (v angličtině, popř. jazyce přijímající země)
 vyplněný formulář Student application form
 vyplněný formulář Learning Agreement (tj. studijní plán na zahraniční univerzitě)
Doplňující podklady






jazykový certifikát
potvrzení o absolvování odborné praxe
doporučující dopis
potvrzení o aktivitách ve studentských organizacích – např. ESN, AISEC, IASTE atd.
případně další relevantní podklady

Podklady odevzdejte nejpozději do 12:00 hod. 12.11.2010 doc. Vackovi (HJ211)
Ústní pohovory se žadateli proběhnou 15.11.2010, 9 – 11, místnost, případně časový rozvrh
upřesníme
Více informací k programu a formulářům na http://international.zcu.cz – Informace pro
studenty – Mobilitní program pro studenty
KONTAKTNÍ INFORMACE:
doc. ing. Jiří Vacek, Ph.D., vacekj@kpm.zcu.cz; popř. ing. Petra Taušl Procházková,
pprochaz@rek.zcu.cz
Informace k destinacím v SRN: TU Chemnitz, Hochschule Hof – ing. Dita Hommerová, Ph.D., MBA,
hommer@kmo.zcu.cz; ostatní německé destinace – ing. Jan Tlučhoř, jtluchor@kmo.zcu.cz

