
Vyhláška ředitele IMS FSV UK k organizaci stáží v rámci povinně 

volitelných předmětů bakalářského a magisterského studia 

 

 

Součástí studijních plánů prezenčního bakalářského a magisterského studia na IMS jsou předměty, 

jejichž náplní je praktická stáž. Stáž je možné absolvovat v takové organizaci, jejíž činnost alespoň 

rámcově souvisí s mezinárodními studiemi, ať již v akademické nebo praktické podobě. Student 

může během studia absolvovat maximálně dvě stáže, jednu v zahraničí (míní se tím mimo území 

ČR, ne u zahraničního subjektu s působností na území ČR), druhou na území ČR. V obou případech 

jde o povinně volitelné předměty ukončené zápočtem a třemi kredity.  

 

Studenti bakalářského studijního programu Teritoriální studia si v případě tuzemské stáže zapisují 

předmět JTB201 Stáž a v případě zahraniční stáže předmět JTB202 Internship, studenti 

magisterského programu Teritoriální studia si podobně zapisují předměty JTM201 Stáž, resp. 

JTM202 Internship. 

 

S výjimkou stáží organizovaných přímo IMS FSV UK (např. Erasmus) je zajištění stáže věcí 

každého studenta, který o ni projeví zájem. Stáž musí trvat minimálně 80 hodin na semestr, což 

student povinně doloží potvrzením příslušné organizace na oficiálním hlavičkovém papíře, 

podpisem pověřené osoby a případně razítkem organizace. 

  

Stáž jako celek je od nástupu až po uznání podmínek splnění stáže a udělení zápočtu a kreditů ve 

výlučné kompetenci garanta příslušného studijního programu. 

 

Student, který se chce na stáž přihlásit, musí před jejím nástupem podat sekretariátu IMS žádost 

(formulář žádosti je součástí vyhlášky), u které organizace se chystá nastoupit ke stáži. 

 

Do dvou týdnů po ukončení stáže předloží student písemnou zprávu v rozsahu minimálně dvou 

normostran, v níž povinně zodpoví následující otázky 

 

a) Jaká je hlavní náplň činnosti organizace? 

b) Jakou činností jsem byl/a v rámci dané organizace pověřen/a? 

c) Do jaké míry tato činnost skutečně souvisela se zaměřením organizace? 

d) Do jaké míry a s jakým efektem stáž pomohla mně a dané organizaci? 

e) Doporučil/a byste danou organizaci dalším studentům? 

e) Co by se dalo oboustranně vylepšit v případě nástupu dalších studentů 

 

V Praze dne 25. 10. 2019 

 

Doc. PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D. 

Ředitel IMS UK FSV 


