Výběrové řízení FF na volná místa v rámci programu free movers (Mobilta-12) a informační
seminář (4.11. 2011) pro studenty FF na studijní výjezdy v rámci Erasmu a programu
Erasmus
Podrobnější informace na http://ff.zcu.cz/media/news/index.html#6169
Obecné informace o programu free mover (program spravován oddělením Zahraniční vztahy na
http://international.zcu.cz/index.php?stranka=uvod-cs-0&cat_id=189&
Doporučujeme!
Výběrové řízení FEK na volná místa v rámci programu free movers (Mobilita 12) a
workshop studia v zahraničí (23.11.2011) pro studenty FEK
Podrobnější informace na
http://www.fek.zcu.cz/aktuality.php?zobraz=1668&page=0&IDWorker=0&shortcutdiv=0#1668
FEK může pomoci při asistenci některých výjezdů na partnerské univerzity (především v
Německu, Mexiku, Koree a Rusku), ostatní destinace dle individuální domluvy každého
studenta.
Obecné informace o programu free mover (program spravován oddělením Zahraniční vztahy na
http://international.zcu.cz/index.php?stranka=uvod-cs-0&cat_id=189&
Doporučujeme!
Výběrové řízení na volná místa v rámci programu free movers na ostatních fakultách.
Informujte se u kontaktní osoby z fakulty - viz http://international.zcu.cz/index.php?stranka=uvodcs-0&cat_id=189& - na první kolo výběrového řízení. Výběrové řízení by mělo proběhnout už
během listopadu 2011! Doporučujeme!

Začněte se zajímat o studijní výjezdy v rámci Erasmu
Nepropásněte termíny výběrových řízení a informujte se na své fakultě/katedře na podmínky a
termíny. Výběrová řízení mohou probíhat již teď, nejpozději do konce ledna 2012. Seznam smluv
každé fakulty lze najít na http://international.zcu.cz/index.php?stranka=uvod-cs-0&cat_id=161&
Doporučujeme!
Výběrové řízení na výjezd na partnerskou univerzitou Chienkuo Technology University,
Taiwan na LS ak. roku 2011/2012
Uzávěrka přihlášek je stanovena na 24.11.2011. Více informací na
http://international.zcu.cz/index.php?stranka=uvod-cs-0&cat_id=363&
Doporučujeme!
Seminář pro zájemce o Evropskou dobrovolnou službu
Seminář (15.11.2011) je určen jak pro zástupce organizací se zájmem přijímat nebo vysílat
dobrovolníky (dopolední blok 9:30 - 12:30), tak pro mladé lidi do 30 let, kteří uvažují o EDS jako
o možnosti vyjet do zahraničí (odpolední blok 15:00 - 17:30). Seminář je zdarma a povede jej
školitel ČNA Mládež. Více informací na http://bit.ly/nEYUZD
Nabídka stipendijních pobytů do Argentiny
Termín uzávěrky 8.11.2011. Více informací na http://www2.dzs.cz/scripts/detail.asp?id=3957
Konkurzy IAESTE na zahraniční praxe pro studenty ZČU
08.11.2011 a 24.11.2011 vždy od 18:00 v UI 127. Více informací na
http://www.iaeste.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=316&Itemid=345
Stipendia do Izraele
Akademická informační agentura upozorňuje na blížící se termín uzávěrky pro podání přihlášek
na stipendijní pobyty v IZRAELI, které se uskuteční v akademickém roce 2012/2013.
Uzávěrka odevzdání přihlášek je 25.11. 2011.Podmínky výběrového řízení jsou zveřejněny zde:
http://www2.dzs.cz/scripts/detail.asp?id=178
Menší počet zájemců se registruje zejména u stipendijních pobytů podle článku 11 a 5 (viz
odkaz).

