
 

03/2021 Vyhláška ředitele k organizaci výběrového řízení v rámci programu 
Erasmus+ studijní pobyty na IMS na akademický rok 2021/2022 

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 14. ledna 2021.  

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 2021. V opačném případě si student            
pobyt dofinancuje sám. O dofinancování výjezdu v rámci programu Erasmus+ NENÍ možné           
žádat formou účelového stipendia. 

Harmonogram 

15. 2. 2021 - otevření online aplikace pro podání přihlášek (http://is.cuni.cz/webapps) 

28. 2. 2021 ve 23:59 hodin – termín odevzdání přihlášek a podkladů. Uzavření online aplikace. 

1. - 5. 3. 2021 – výběrové řízení na IMS 

10. 3. 2021 – zaslání výsledků výběrového řízení 

nejpozději do 10. 4. 2021 – oznámení finálních výsledků (úspěšní studenti naleznou v online aplikaci               
https://is.cuni.cz/webapps u své přihlášky stav „NOMINOVÁN“) 

Výběrové řízení 
 
Uchazeči předloží elektronickou formou tyto podklady: 
 

● Řádně vyplněnou a podepsanou přihlášku vytištěnou z online aplikace         
http://is.cuni.cz/webapps 
 

Délku studijního pobytu student zjistí podle aktuálního akademického kalendáře vybrané zahraniční           
univerzity. V případě Velké Británie a Nizozemí se 2 trimestry počítají jako 1 semestr. Jako fakultního                
koordinátora uvádějte: Radek Kovács. Erasmus kód fakulty je: CZ PRAHA07. Studijní plán ani             
eurový účet zatím nevyplňujte.  
 

● Výpis ze SIS o studijních výsledcích na FSV – studenti bakalářských a magisterských             
programů vytisknou a vyznačí hodnotu celkového studijního průměru (nikoliv váženého) 

● Životopis v angličtině; 
● Doklad o znalosti studijního jazyka (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). 
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Studenti předloží podklady (přihlášky na maximálně tři univerzity) dle vyhlášky OZS FSV ze             
dne 14. ledna 2021.  

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. 

Podávání přihlášek výhradně elektronickou poštou 

V akademickém roce 2021/22 se podávají přihlášky výhradně elektronickou formou. 

Studenti si vytisknou přihlášku z online aplikace https://is.cuni.cz/webapps, podepíší se a na 1. stranu 
ručně doplní tyto údaje:  

a)     preferenci univerzit v případě založení 2, příp. 3 přihlášek, 

b) studenti třetího, resp. posledního ročníku bakalářského studia zde vyznačí, zda hodlají v příštím              
akademickém roce vycestovat do zahraničí jako magistr nebo bakalář. 

Přihlášky spolu se životopisem, motivačním dopisem, výpisem ze SIS o studijních výsledcích a             
dokladem o znalosti studijního jazyka (v tomto pořadí) naskenují do jednoho pdf souboru, jehož název               
bude tvaru: PŘÍJMENÍ_ JMÉNO_ ERASMUS.  

Do předmětu emailu studenti uvedou ERASMUS 21/22 a odešlou na příslušný kontakt uvedený níže: 

Studenti, kteří se hlásí na pobyty v kompetenci bilaterálních dohod IMS elektronicky zašlou daný              
soubor na adresu: internacionalizace.ims@fsv.cuni.cz. Studenti, kteří se hlásí na víceoborové pobyty           
pod záštitou OZS (Oddělení zahraničních styků), elektronicky zašlou daný soubor na adresu:            
outgoing@fsv.cuni.cz. Informace o výběrovém řízení podává Ing. Radek Kovács. 
Pro více informací k výběrovému řízení kontaktujte: internacionalizace.ims@fsv.cuni.cz. 

První kolo: 

Komise budou ustanoveny nejpozději k 1. březnu 2021 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 5. března 2021 jednání za účasti uchazečů. Uchazeči obdrží              
pozvánku k pohovoru (společně s linkem na ZOOM) prostřednictvím e-mailu uvedeného          
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v přihlášce. Uchazeč, který se k pohovoru nedostaví, aniž by se předem omluvil, bude            
z výběrového řízení vyřazen. 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 5. března 2021 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). 

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: 

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 1. února 2021 

 

                                                                           doc. PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D. 
           ředitel IMS UK FSV 
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Decree of the IMS Director on Selection Proceedings within the Erasmus+ Study 
Stays Program at IMS for the 2021/2022 Academic Year 

The ERASMUS+ program allows students to study abroad and receive scholarships for this stay.              
This Decree is based on the FSV OZS Decree of January 14, 2021. 

Within the ERASMUS+ program, the Institute of International Studies distributes by faculty a             
given number of student months in order to facilitate the maximum number of students. Under               
this quota, it is possible to finance one-semester or two-semester stays covering even the whole               
academic year. The scholarship support for successful candidates is guaranteed for a semester,             
i.e. up to 5 months (in the case of the UK and the Netherlands, 2 trimesters count as 1 semester). 

Depending on the outcome of the selection procedure, scholarship support for a period shorter              
than the duration of the study stay is admissible, however, in such case, as well as in case of                   
two-semester stay, the co-financing by the saved Charles University funds transferred to IMS             
during 2021 is possible. In case these funds are not available, the student will co-finance the stay                 
by himself/herself. Nevertheless, it is NOT possible to co-finance the stay within Erasmus+             
program by applying for additional funds in the form of a special-purpose scholarship. 

Schedule 

February 15, 2021 - online Application launched 

February 28, 2021 at 12:00 - Application Deadline 

March 1 – March 5, 2021 - Application Evaluation 

March 10, 2021 - Submission of Selection Proceeding Protocols to IRO 
 
By April 10 2021 – final results (successful candidates will see “NOMINATED” status in online               
application  https://is.cuni.cz/webapps) 
 
Selection Proceedings: 
Candidates shall submit the following documents in an online format: 

● Information on an estimated term of practical placement, name of a pre-arranged organization             
and the name, telephone number and email of a contact person, the letter of acceptance               
respectively; 

● 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; 
● Documentation of language proficiency (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); 
● Project (letter of motivation) in English demonstrating how the practical placement relates to             

the study field (length: 1 page A4 text). 

Students will submit documents (applications for a maximum of three universities) according to             
the OZS FSV Decree of January 14, 2021. Partner universities will be divided into three groups                
for the purposes of the selection procedure: 
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a) Germany, Austria, Switzerland and the University of Cracow. This group also includes             
applications from CNS and NSS students. 

b) Western Europe: Belgium, France, Ireland, Italy, the Netherlands, Portugal, Spain, the United             
Kingdom, with the exception of UCL.  

c) Central, Northern, and South-Eastern Europe and University College London (UCL):           
Bulgaria, Denmark, Estonia, Latvia, Hungary, Poland, with the exception of the University of             
Cracow, Romania, Greece, Slovakia, Slovenia, Serbia, and Turkey. Part of the capacity is             
reserved for applications with an Eastern European focus on SSEES UCL. 

Submission of applications 

For the academic year 2021/2022 the students are expected to submit the application package in online 
form. 

Students should print out the online application available at https://is.cuni.cz/webapps, sign it and fill 
out the following details on page 1:  

a)  ranking of university preference, should the student be applying for 2 or 3 universities 

b) students in their 3d (last) year of B.A. studies will specify, whether they are planning to                 
participate in mobility in the upcoming academic year as B.A. or already M.A. students. 

Applications, CVs, Motivation Letters, together with the transcript of records from SIS            
and the confirmation of language proficiency (in this exact sequence) should be scanned             
and then integrated in one single PDF file, titled: SURNAME_NAME_ERASMUS. 

The subject of the email: ERASMUS 21/22. Application package should be sent to the following               
email address: 

Students applying for the mobility as a part of IMS bilateral agreements will send their single PDF                 
files to internacionalizace.ims@fsv.cuni.cz.  

Students applying for mobilities offered by the IRO, will send their PDF applications to:              
outgoing@fsv.cuni.cz.  Ing. Radek Kovács is the contact person for IRO mobilities. 

First round: 

The Selection Committees for each group (a, b, c) will be appointed by March 1, 2021, at the                  
latest. The Committees will evaluate (without student participation) the applications (including           
all supporting documents) and will allocate the places available for the first choices based on the                
score. Students applying in multiple groups will be evaluated by the Selection committee of their               
first preference. In case of indecisive points or significant demand for certain places, the              
Committee shall convene meetings with the participation of candidates by March 5, 2021, at the               
latest. Candidates will be invited to an online interview (that will be conducted via ZOOM) by                
e-mail specified in the application form. 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.  
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The final ranking will be set up after the first round is closed by all committees. The candidates                  
will be divided (based on the ranking) to a) those who eventually advance to the second round, if                  
required, b) to the waiting list (if all the student applications submitted are filled), and c) to those                  
who fail the selection proceeding. Students on the waiting list may keep waiting if a place in the                  
previous ranking won’t get vacated, or they may apply for a free mover, i.e. a student leaving                 
without Erasmus scholarships to any vacancy remaining after the selection process. 

Second round: 

On March 5, 2021, an evaluation of student applications for the second round will take place. An                 
applicant applying for more than one study stay (maximum three) within the IMS will only               
proceed to the second round if the set criteria are met: 

a) did not reach the first choice university in the first round and at the same time 
b) vacancies remain after the first round 
c) the applicant earned a minimum score (see below). 

 
Evaluation criteria 

a) study average (10 points) 
b) knowledge of the language required for study at a chosen foreign university (10 points) 
c) 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 (i.e. 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 extracurricular professional activity related to the study field (2 points). 

 
These bonuses apply only in the case of point equality in each group. 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: 

 
a) for applicants-students of the bachelor's cycle for the entire period of study, 
b) for students of the master's degree for the entire duration of the master's degree. 

 
 

  The following points have been set for the study average statement: 
 

 

 
 

Average 
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10 
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4 
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2 
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6 
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2,21and 
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0 
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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. 

 

Ad C: The level of motivation is determined on the basis of the submitted 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 or PhD) thesis is considered as an advantage.  

Should you have any further questions regarding the selection procedure contact:           
internacionalizace.ims@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 and posting are further governed by the instructions of the OZS FSV               
UK and European Office UK. 

 

 Prague, February 1, 2021. 

                                                                           doc. PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D. 
          Director of IMS UK FSV 

 
 

mailto:internacionalizace.ims@fsv.cuni.cz

