04/2020 Vyhláška ředitele k organizaci výběrového řízení v rámci programu
Erasmus+ na IMS
na akademický rok 2020/2021

Program ERASMUS+ umožňuje studentům realizovat studijní pobyty na
zahraničních univerzitách a získat na tento pobyt stipendium. Tato vyhláška
vychází z vyhlášky OZS FSV ze dne 6. ledna 2020.
Institut mezinárodních studií rozděluje v rámci programu ERASMUS+ fakultou
daný počet studentoměsíců se záměrem zprostředkovat výjezd maximálnímu počtu
studentů. V rámci uvedené kvóty je možné financovat semestrální nebo
dvousemestrální pobyty pokrývající až celý akademický rok s tím, že stipendijní
podpora je v případě úspěšných kandidátů garantována na semestr, tj. až 5 měsíců.
(V případě Velké Británie a Nizozemí se 2 trimestry počítají jako 1 semestr.) V
závislosti na výsledku výběrového řízení je přípustná stipendijní podpora na dobu
kratší, než je trvání studijního pobytu, ale v takovém případě, stejně jako v případě
dvousemestrálního pobytu, zůstává otevřená možnost dofinancování ušetřenými
prostředky Univerzity Karlovy převedenými na IMS v průběhu roku 2020.
V opačném případě si student pobyt dofinancuje sám. O dofinancování výjezdu
v rámci programu Erasmus+ NENÍ možné žádat formou účelového stipendia.
Výběrové řízení:
Studenti předloží podklady (přihlášky na maximálně tři univerzity) dle vyhlášky
OZS FSV ze dne 6. ledna 2020. Partnerské univerzity budou pro účely výběrového
řízení rozděleny do tří skupin:
a) Německo, Rakousko, Švýcarsko a Pedagogická univerzita Krakov. Do této
skupiny jsou zahrnuty také přihlášky studentů ČNS a NSS.
b) západní Evropa: Belgie, Francie, Irsko, Itálie, Nizozemsko, Portugalsko,
Španělsko, Velká Británie s výjimkou UCL.
c) střední, severní a jihovýchodní Evropa a University College London (UCL):
Bulharsko, Dánsko, Estonsko, Lotyšsko, Maďarsko, Polsko s výjimkou
Pedagogické univerzity Krakov, Rumunsko, Řecko, Slovensko, Slovinsko, Srbsko
a Turecko. Část kapacity je vyhrazena přihláškám s východoevropským
zaměřením na SSEES UCL.
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První kolo:
Komise budou ustanoveny nejpozději ke 2. březnu 2020 pro každou skupinu (a, b,
c). Zhodnotí (bez účasti studentů) přihlášky (včetně všech podkladů) a na základě
bodového hodnocení rozdělí studijní místa první volby. Student hlásící se do více
oblastí (skupin) připadne ke komisi podle místa první preference. V případě
nerozhodnosti bodů či výrazné poptávky po určitých místech svolá komise
nejpozději do 6. března 2020 jednání za účasti uchazečů. Uchazeči obdrží
pozvánku k pohovoru prostřednictvím e-mailu uvedeného v přihlášce. Uchazeč,
který se k pohovoru nedostaví, aniž by se předem omluvil, bude z výběrového
řízení vyřazen. V opačném případě komise provede pohovor telefonicky, případně
prostřednictvím aplikace Skype (podmínkou je, že student spolu s podáním
přihlášky sdělí potřebné kontaktní údaje). V případě kolize termínu výběrového
řízení a výuky je student z výuky automaticky omluven.
Konečné pořadí bude sestaveno po uzavření prvního kola všemi komisemi s tím,
že uchazeči budou v rámci pořadí rozděleni na a) ty, kteří eventuálně postupují do
druhého kola, bude-li ho potřeba, b) na náhradníky (pokud jsou všechny zadané
přihlášky studenta obsazené) a c) na neúspěšné. Studenti na seznamu náhradníků
mohou buď čekat, jestli se neuvolní místo v předchozím pořadí, nebo se přímo
přihlásit o pozici freemovera, tj. studenta vyjíždějícího bez stipendijní podpory
v rámci Erasmus na kterékoliv volné místo, které zůstalo po výběrovém řízení
k dispozici.

Druhé kolo:
Dne 6. března 2020 proběhne zhodnocení přihlášek studentů postupujících do
druhého kola. Uchazeč, který se v rámci IMS hlásí na více studijních pobytů
(maximum tři), postupuje v případě splnění stanovených kritérií do druhého kola
pouze pokud:
a) se v prvním kole nedostal na univerzitu první volby, zároveň
b) po prvním kole zůstala volná místa a přitom
c) získal minimální počet bodů (vizte níže).
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Kritéria hodnocení jsou následující:
A) studijní prospěch (10 bodů),
B) znalost jazyka, potřebného pro studium na zvolené zahraniční univerzitě (10
bodů),
C) úroveň a charakter motivace, vyjádřené v projektu pobytu (10 bodů).

Za každé kritérium tedy uchazeč obdrží maximálně 10 bodů (tj. maximálně 30
bodů celkem). Každá přihláška může získat bonifikaci, pokud student doloží:
a) absolvování stáže (rozumí se tím předměty „stáž“ s příslušnými kódy) – 2 body,
b) výraznou mimoškolní odbornou aktivitu související s oborem (2 body).

Tyto bonifikace se uplatňují pouze v případě stavu bodové rovnosti na konci každé
skupiny. Pokud ani tyto bonifikace nebudou schopné eliminovat bodovou rovnost,
rozhoduje prospěch uchazečů se stejným počtem bodů. Ve výběrovém řízení je
nutné získat alespoň 10 bodů ze 30.
Ad A: Studijní prospěch se zjišťuje aritmetickým průměrem známek dle výpisu ze
SIS a sice:
a) u uchazečů-studentů bakalářského cyklu za celou dosavadní dobu studia,
b) u uchazečů-studentů magistra za celou dobu magisterského studia.
Pro vyjádření prospěchu bylo stanoveno následující bodové ohodnocení:
prospěch 1,00 –
1,80
prospěch 1,81 –
1,90
prospěch 1,91 –
2,00

10 bodů
8 bodů
6 bodů

prospěch 2,01 –
2,10
prospěch 2,11 –
2,20
prospěch 2,21 – a
více

Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, Institut mezinárodních studií / U Kříže 8,
158 00 Praha 5, ims@fsv.cuni.cz, tel: +420 251 080 250, +420 251 080 251

4 body
2 body
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Ad B: Pro stanovení počtu bodů se vychází ze známky za jazyk uvedený ve výpisu
v SIS či hodnocení a úrovně dodaného jazykového certifikátu.
Ad C: Úroveň motivace se zjišťuje na základě předloženého projektu pobytu
(motivačního dopisu), ve kterém by měl být jasně definován zejména cíl a přínos
pobytu, seznam předmětů, které student hodlá absolvovat aj. Výhodou je vazba
studijního pobytu na přínos k projektu kvalifikační (bakalářské, magisterské, či
disertační) práce.

Další ustanovení:
Komise pořídí o výběrovém řízení zápis (požadavek RUK), v němž uvede
následující údaje: termín a místo konání výběrového řízení, složení výběrové
komise, obecná kritéria výběru, bodové ohodnocení jednotlivých studentů a jeho
krátké slovní zdůvodnění.

Výběr a vyslání se dále řídí pokyny OZS FSV UK a Evropské kanceláře
Univerzity Karlovy.

V Praze dne 7. února 2020

doc. PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D.
ředitel IMS UK FSV
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