VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA STUDIJNÍ VÝJEZDY DO ZAHRANIČÍ
V RÁMCI PROGRAMU INTER-17 (TZV. FREE MOVERS) – 2. kolo
Studijní výjezdy studentů FEK se musí uskutečnit v kalendářním roce 2017
Vyjíždět mohou studenti prezenčního studia bakalářského, magisterského, doktorského studijního programu,
studenti nesmí během pobytu přerušit studium na ZČU a délka studia na ZČU se nezbytně neprodlouží.
Minimální délka pobytu je 1 měsíc (30 dní)
Studijní výjezdy v rámci partnerských univerzit (nejedná se o smlouvy Erasmus, s přijetím studenta bude
asistovat FEK):
o TU Chemnitz SRN, http://www.tu-chemnitz.de (informace: Ing. Dita Hommerová, Ph.D.)
o Hochschule Hof SRN, http://www.hof-university.de (informace: Mgr. Hana Ovesleová)
o TU Kaiserslautern SRN, http://www.uni-kl.de (informace: Ing. Jan Tlučhoř, Ph.D.)
o Sogang University, Seoul, Jižní Korea http://home.sogang.ac.kr/sites/egoabroad/exchange/Pages/
pro studium v ZS 2017-18 (informace: Maryna Charlamova, ZV ZČU)
o Soonchunhyang University, Asan-Si, Jižní Korea, http://sgee.sch.ac.kr/asia/sub02/sub_08.php
o Beijing Institute of Technology (BIT), Čína http://isc.bit.edu.cn/show.aspx?id=522&cid=39
pro studium v ZS 2017-18 (jen pro studenty magisterského nebo doktorského programu, info M. Charlamová)
o Chienkuo Technology University, Taiwan http://enwww.ctu.edu.tw/bin/home.php/ ZS 2017-18
o Escuela Bancaria y Comercial, Mexiko http://www.ebc.mx pro studium v ZS 2017-18 (AJ B2 a ŠJ B1)
o Manhattan Institute of Management, New York, USA http://mimusa.edu/ (kontakt: RNDr.Jiří Preis, Ph.D.)
Informace k destinacím Čína, Jižní Korea, Mexiko - viz web Zahraniční vztahy ZČU a web Mobility FEK.
Student si také může vybrat destinaci dle individuální preference (student si přijetí vyřizuje sám, lze žádat 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 (Learning Agreement potvrzený vedoucím práce), studijní pobyt na 1 měsíc.
3) Jazykový či jiný odborný kurz. V případě jazykového kurzu se bude akceptovat výjezd studenta na odborný
jazykový kurz s minimálním rozsahem 15 hod. týdně především v rámci kurzů odborného jazyka (většinou letní
univerzity) organizovaných zahraničními univerzitami.
GRANT: 10 000 Kč (evropské destinace) nebo 15 000 Kč (mimoevropské destinace) na měsíc a studenta.
PODKLADY K VÝBĚROVÉMU 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)
jazykový certifikát n. doklad od vyučujícího AJ na úrovni B2 nebo NJ (B2) pro Německo a ŠJ (B1) pro Mexiko.
Doplňující podklady
potvrzení o absolvování odborné praxe
doporučující dopis
potvrzení o aktivitách ve studentských organizacích – např. ESN, AIESEC, IAESTE atd.
případně další relevantní podklady
Podklady (vytištěné originály s podpisy) odevzdejte nejpozději do 3. 2. 2017 do 12:00 do UL401a
Mgr. Romaně Suché, Ph.D., Středisko mezinárodních aktivit FEK.
Výběrové řízení se bude konat dne 9. 2. 2017 od 9:00 v UL407 (FEK ZČU, Univerzitní 22, Plzeň)
Výběr uchazečů bude proveden na základě výsledku výběrového řízení – studenti budou vybráni dle pořadí

výsledku výběrového řízení a dle finanční kvóty, která bude přidělena ze ZČU pro FEK.
Více informací k programu a formulářům na http://international.zcu.cz – Informace pro studenty – Mobilitní
program pro studenty.
KONTAKTNÍ INFORMACE:
Mgr. Romana Suchá, Ph.D., Středisko mezinárodních aktivit FEK (UL401a) sucharom@sma.zcu.cz, tel: 377 633 409,
Bc. Maryna Charlamová, Zahraniční vztahy ZČU, email: mcharlam@rek.zcu.cz tel.: 377 635 775.
Informace k destinacím v SRN podají zájemcům garanti bilaterálních smluv FEK - viz kontakty zde výše.
V Plzni, dne 3. 1. 2017
RNDr. Jiří Preis, Ph.D. - proděkan pro vnější vztahy FEK ZČU

