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2019/2 Vyhláška ředitele k organizaci výběrového řízení v rámci 

programu Erasmus+ mezinárodní kreditová mobilita na IMS na 

akademický rok 2019/2020 

 

Od roku 2015 jsou v rámci programu Erasmus+ nově podporovány 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 si mohou v rámci programu Erasmus+ kreditová mobilita 

vybírat z těchto univerzit: 

 

Albánie - University of Tirana (3 místa, každý na dobu 150 dní) 

Bělorusko - Belarusian State University (3 místa, každý na dobu 150 dní) 

Israel - Tel Aviv University (2 místa, každý na dobu 150 dní) 

Srbsko - University of Belgrade (2 místa, každý na dobu 150 dní) 

Ukrajina - National University of Kyiv - Mohyla Academy (1 místo na dobu 121 dní, 1 místo na 

dobu 120 dní, 1 místo na dobu 90 dní)  

 

Výše finanční podpory pro vyjíždějící studenty je 700 EUR/měsíc. 

 

Harmonogram   

28. 2. 2019 v 15:00 hodin – TERMÍN ODEVZDÁNÍ PŘIHLÁŠEK A PODKLADŮ uchazečů  

4. – 8. 3. 2019 – výběrové řízení   

19. 3. 2019 – zaslání protokolů s vybranými studenty z jednotlivých institutů na OZS  

Výběrové řízení 

Uchazeči předloží tyto podklady: 

• Vyplněnou a podepsanou přihlášku na jednu z partnerských univerzit; 

• 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; 

• 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 (doporučená délka: 1 

stránka A4 textu). 
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Komise budou ustanoveny nejpozději ke 4. březnu 2019. Komise zhodnotí (bez účasti studentů) 

přihlášky (včetně všech podkladů) a na základě bodového hodnocení rozdělí studijní místa. V případě 

nerozhodnosti bodů či výrazné poptávky po určitých místech svolá komise nejpozději do 8. března 

2019 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. 

 

Kritéria hodnocení  

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. 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:  

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 10 bodů Prospěch 2,01 – 2,10 4 body 

Prospěch 1,81 – 1,91 8 bodů Prospěch 2,11 – 2,20 2 body 

Prospěch 1,91 – 2,00 6 bodů Prospěch 2,21 – a více 0 bodů 

 

Ad B: Pro stanovení počtu bodů se vychází ze známky za jazyk uvedený ve výpisu v SIS či hodnocení 

a úrovně dodaného jazykového certifikátu.  
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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 či 

magisterské) práce.  

 

Podávání přihlášek 

Studenti, kteří se hlásí na pobyty v kompetenci bilaterálních dohod IMS, odevzdávají přihlášky na 

sekretariát institutu v Jinonicích. Informace o výběrovém řízení podává Ing. Magda Pektorová 

(251080250, magda.pektorova@fsv.cuni.cz). 

Další ustanovení 

Komise pořídí o výběrovém řízení zápis (požadavek RUK), 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 20. února 2019    doc. PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D. 

        Ředitel IMS 

 

 


