18/2020 Vyhláška ředitele k organizaci výběrového řízení v rámci programu
Erasmus+ mezinárodní kreditová mobilita na IMS na akademický rok
2020/2021
Vyhláška upravuje organizaci výběrového řízení mezinárodní kreditové mobility v rámci programu Erasmus+
v letním semestru 2020/2021.
Od roku 2015 jsou v rámci programu Erasmus+ podporovány také výměny studentů se zeměmi mimo Evropu,
přednostně pak mobility směrem do programových zemí (tzn. směrem do Evropy). Finanční podpora složená
z několika dílčích rozpočtů (IPA, ENI, DCI, PI, EDF) může být přidělena na mobility
Studentů.
Studenti Institutu mezinárodních studií FSV UK si mohou v rámci programu Erasmus+ kreditová
mobilita vybírat z těchto univerzit:
Albánie - University of Tirana (2 místa, každé na dobu 150 dní)
Arménie - Yerevan State University (2 místa, každé na dobu 90 dní)
Bělorusko - Belarusian State University (1 místo na dobu 150 dní)
Bosna a Hercegovina - University of Sarajevo (3 místa, každé na dobu 150 dní)
Černá Hora - University of Montenegro (3 místa, každé na dobu 90 dní)
Izrael - Tel Aviv University (2 místa, každé na dobu 150 dní)
Moldavsko - Moldova State University (2 místa, každé na dobu 90 dní)
Ukrajina - National University of Kyiv - Mohyla Academy (1 místo pro Bc studenta na dobu 121 dní, 1 místo
pro PhD studenta na dobu 90 dní)
Výše finanční podpory pro vyjíždějící studenty je 700 EUR/měsíc. K pobytovému stipendiu se připočítává
ještě příspěvek na dopravu, který je odstupňován dle vzdálenosti mezi domácí institucí a místem pobytu v
zahraničí.

Harmonogram
30. 10. 2020 v 12:00 hodin – TERMÍN ODEVZDÁNÍ PŘIHLÁŠEK A PODKLADŮ uchazečů
2. 11. – 4. 11. 2020 – evaluace přihlášek
6. 11. 2020 – odeslání výsledků na OZS

Výběrové řízení
Uchazeči předloží tyto podklady:
 Vyplněnou a podepsanou přihlášku na jednu z partnerských univerzit (samostatný list s uvedením
jména partnerské univerzity, jména a oboru uchazeče a zamýšleného období výjezdu ZS/LS
2020/2021);
 Výpis ze SIS o studijních výsledcích v bakalářském/magisterském programu na FSV – studenti
vytisknou a vyznačí hodnotu celkového studijního průměru (nikoliv váženého);
 Životopis v angličtině;
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Doklad o znalosti studijního jazyka zahraniční univerzity (kopie certifikátu nebo doklad z jiné
univerzity či instituce, příp. lze vyznačit ve výpisu ze SIS předmět(y) v cizím jazyce);
Projekt (motivační dopis) ve studijním jazyce zahraniční univerzity (délka: 1 stránka A4 textu).

Komise budou ustanoveny nejpozději k 30. říjnu 2020. Komise zhodnotí (bez účasti studentů) přihlášky
(včetně všech podkladů) a na základě bodového hodnocení rozdělí studijní místa. V případě shodného počtu
bodů či výrazné poptávky po určitých místech převyšující nabídku svolá komise nejpozději do 3. listopadu
2020 jednání za účasti uchazečů (online forma). Uchazeči obdrží pozvánku k pohovoru prostřednictvím emailu, 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 nebo Zoom (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.

Kritéria hodnocení
A.
B.
C.

Studijní prospěch (10 bodů),
Znalost jazyka, potřebného pro studium na zvolené zahraniční univerzitě (10 bodů),
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. 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 SISu a sice:
1. U uchazečů-studentů bakalářského cyklu za celou dosavadní dobu studia,
2. U uchazečů-studentů magistra za celou dobu magisterského studia.
Pro vyjádření prospěchu bylo stanoveno následující bodové ohodnocení:
Prospěch 1,00 – 1,80

10 bodů

Prospěch 2,01 – 2,10

4 body

Prospěch 1,81 – 1,90

8 bodů

Prospěch 2,11 – 2,20

2 body

Prospěch 1,91 – 2,00

6 bodů

Prospěch 2,21 – a více

0 bodů
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Ad B: Pro stanovení počtu bodů se vychází ze známky za jazyk uvedené 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 prokazatelný přínos studijního pobytu k projektu kvalifikační (bakalářské,
magisterské či disertační) práce.

Podávání přihlášek
Studenti IMS, popř. studenti, kteří se hlásí na stáže v kompetenci bilaterálních dohod IMS,
odevzdávají přihlášky na recepci budovy, kde sídlí sekretariát IMS v Nových Butovicích (Pekařská 10, 158 00
Praha 5) a zároveň v elektronické podobě zasílají na mail: internacionalizace.ims@fsv.cuni.cz.
Informace o výběrovém řízení podává Ing. Magda Pektorová (778 464 796, magda.pektorova@fsv.cuni.cz).

Další ustanovení
Komise pořídí o výběrovém řízení na základě požadavku RUK zápis, kde 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.

V Praze, dne 14. října 2020
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18/2020 Decree of the IMS Director on Selection Proceedings within the
Erasmus+ International Credit Mobility Program at IIS for the 2020/2021
Academic Year
The Decree regulates the organization of the selection proceedings within the Erasmus+ International
Credit Mobility in the Summer Semester 2020/2021.
Since 2015, student exchanges with countries outside Europe are also supported under the Erasmus+ program,
preferably mobility towards program countries (ie towards Europe). Financial support consisting of several
sub-budgets (IPA, ENI, DCI, PI, EDF) can be allocated to student mobility.
Students of the Institute of International Studies at the Faculty of Social Sciences of Charles University can
choose from the following universities under the Erasmus+ Credit Mobility Program:
Albania - University of Tirana (2 places, each for the period of 150 days)
Armenia - Yerevan State University (2 places, each for the period of 90 days)
Belarus - Belarusian State University (1 place, for the period of 150 days)
Bosnia and Herzegovina - University of Sarajevo (3 places, each for the period of 150 days)
Montenegro - University of Montenegro (3 places, each for the period of 90 days)
Israel - Tel Aviv University (2 places, each for the period of 150 days)
Moldova - Moldova State University (2 places each for the period of 90 days)
Ukraine - National University of Kyiv - Mohyla Academy (1 place for BA student for the period of 121 days,
1 place for PhD student for the period of 90 days)
The Erasmus+ scholarship for outgoing students amounts to 700 EUR/month. In addition to the scholarship,
a transport allowance is granted. Its amount depends on the distance between the home institution and the
receiving institution.

Schedule
October 30, 2020, at 12:00 - DEADLINE FOR SUBMISSION OF APPLICATIONS AND DOCUMENTS
November 2 – November 4, 2020 - Application Evaluation

Selection Proceedings
Candidates shall submit the following documents:
 Completed and signed application form for one of the partner universities (separate sheet indicating
the name of the partner university, the name and field of the candidate and the intended mobility time
WS / SS 2020/2021);
 SIS transcript of the study results at the Bachelor's / Master's degree at FSV UK with the value of a
total average (not a weighted average);
 CV in English;
 Proof of knowledge of the study language of a foreign university (a copy of a certificate or a document
from another university or institution, or subject (s) in a foreign language marked in the SIS
transcript);
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Project (letter of motivation) in the study language of the foreign university (length: 1 page A4 text).
The Selection Committees will be appointed by October 30, 2020, at the latest. The Committees will evaluate
(without student participation) the applications (including all supporting documents) and will allocate the
places available based on the score. In the case of indecisive points or significant demand for certain places,
the Committee shall convene online interviews with the participation of candidates by November 3, 2020 at
the latest. Candidates will be invited to an interview by e-mail specified in the application form. The interview
will be conducted via Skype or Zoom. The applicant shall confirm the receipt of the invitation. An applicant
who does not appear for an interview without apologizing beforehand will be excluded from the selection
process. In case of a collision between the term of the selection proceeding and the classes, the student is
automatically excused from the classes. The final ranking will be set up after the first round is closed by all
committees.

Evaluation criteria
A.
B.
C.

study average (10 points)
knowledge of the language required for study at a chosen foreign university (10 points)
the level and nature of the motivation expressed in the project (10 points).

For each criterion, the candidate will receive a maximum of 10 points (ie a maximum of 30 points in total).
Each application can receive a bonus if the student submits:
A.
traineeship (this means 'internship' with relevant codes) - 2 points;
B.
significant extra-curricular professional activity related to the study field - 2 points.
These bonuses apply only in the case of point equality. If these bonuses are not able to eliminate the point
equality, then the study average of candidates with the same number of points is decisive.
It is necessary to obtain at least 10 points out of 30 in the selection proceedings.
Ad A: The study average is determined by the arithmetic mean of the marks according to the SIS transcript,
namely:
1. for applicants-students of the bachelor's cycle for the entire period of study,
2. for students of master's degree for the entire duration of the master's degree.
The following points have been set for the study average statement:
Average 1,00 – 1,80

10 points

Average 2,01 – 2,10

4 points

Average 1,81 – 1,90

8 points

Average 2,11 – 2,20

2 points

Average 1,91 – 2,00

6 points

Average 2,21 – a více

0 points

Ad B: To determine the number of points, the mark is based on the language indicated in the SIS transcript or
assessment and the level of the submitted language certificate.
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Ad C: The level of motivation is determined on the basis of the submitted mobility project (letter of
motivation), in which the aim and benefit of the stay should be clearly defined, the list of subjects that
the student intends to take, etc. The linking of the study stay to the contribution to the project of qualification
(bachelor master, doctoral) thesis is considered as an advantage.

Submission of applications
IMS students or students who apply for stays under the competence of bilateral IMS agreements submit
applications to the reception of the IMS Secretariat in Nové Butovice (Pekařská 10, 158 00 Praha 5) and at the
same time send them by email to internacionalizace.ims@fsv.cuni.cz.
Information about the selection procedure is provided by Ing. Magda Pektorova (+420 778 464 796,
magda.pektorova@fsv.cuni.cz).

Other provisions
The Committee shall (based on the RUK requirement) draw up a record, indicating the following: the date and
place of the selection proceedings, list of the selection committee members, the general selection criteria, the
individual student's scores and their short verbal justification. The selection proceeding and the mobility itself
is further governed by the instructions of the International Office of the Faculty of Social Sciences UK.

Prague, 14th October 2020
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