Doplňkové výběrové řízení v rámci programu
Erasmus+
na studijní pobyty v zahraničí v LS ak. roku
2017/18
Podmínky účasti ve výběrovém řízení:




splněné studijní povinnosti (za dosavadní studium) a dobrý studijní průměr;
velmi dobrá znalost AJ/NJ/FJ/ŠJ (podle jazyka, v němž budou probíhat kurzy na partnerské
univerzitě);
v době podání přihlášky nesmí student překročit standardní dobu studia (tj. v době výjezdu bude nejvýše
ve 4. ročníku bakalářského/doktorského studia nebo ve 3. ročníku magisterského).

Kam se mohu hlásit a kolik si mohu podat přihlášek?
Seznam zahraničních univerzit, s nimiž FHS v rámci programu Erasmus+ spolupracuje, je k dispozici zde. Na letní
semestr jsou již některé univerzity obsazeny. Údaje o volných místech naleznete ve webové aplikaci UK
Přihlášky lze podat na 1–3 univerzity.
Přihlášky lze podat pouze na letní semestr ak. roku 2017/18

Požadované materiály:
Přihláška do programu Erasmus+ se podává:
1) On-line (stejné přihlašovací údaje jako do SIS)

25. 9. 201 7, 12:00

2) Dále je třeba do
donést na zahraniční oddělení FHS UK následující
dokumenty:
 motivační dopis (popis studijního záměru) v ČJ a dále v AJ/NJ/FJ/ŠJ – podle jazyka, v němž bude
probíhat výuka na partnerské univerzitě;
 seznam předběžně vybraných kurzů/programů z nabídky partnerské univerzity (viz internetové
stránky jednotlivých univerzit);
 životopis (opět v ČJ i v AJ/NJ/FJ/ŠJ);
 doporučení vyučujícího FHS (bakaláři); doporučení a souhlas vedoucího katedry (magistři);
školitele (doktorandi), doporučení je možné zahr. oddělení zaslat také z emailové adresy vyučujujícího
 příslib spolupráce od akademického pracovníka na zahraniční univerzitě (platí pouze pro doktorské
studenty).
Hlásíte-li se na více univerzit, je třeba dodat motivační dopis a seznam kurzů ke každé přihlášce zvlášť
(očíslujte dle preferencí); životopis a doporučení se dodává pouze jednou.
Výběr kandidátů provede komise, jejímiž členy jsou proděkani pro příslušná studia a zahraniční oddělení FHS
UK, na základě předložených materiálů a studijních výsledků. Výsledky výběrového řízení budou zveřejněny na
začátku října 2017. Úspěšní uchazeči se dále řídí administrativním postupem programu Erasmus+, s nímž se
seznámí na povinné informační schůzce.

Bližší informace





Zájemce o program Erasmus+srdečně zveme na informační schůzku, která se uskuteční ve
středu 12. 9. 2017 od 15h v Jinonicích (učebna 6021). Pozvánku naleznete zde.
Internetové stránky zahraničního oddělení FHS UK
Internetové stránky evropské kanceláře UK

