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13/22 Vyhláška ředitele k organizaci výběrového řízení na praktické stáže v rámci programu  
Erasmus+ na IMS na akademický rok 2022/2023 

Vyhláška upravuje organizaci výběrového řízení na praktické stáže v rámci programu Erasmus+  v 
akademickém roce 2022/2023 a vychází z vyhlášky OZS.  

Praktické stáže Erasmus+ se může účastnit každý student, který je zapsán do akreditovaného  
bakalářského, magisterského nebo doktorského studijního programu a bude po celé období pobytu v  
zahraničí řádně zapsán ke studiu na FSV.  

Studenti mohou kontaktovat instituce uvedené na webu v sekci „Bilaterální dohody“.  

Je rovněž možné zajistit si vlastní organizaci mimo přiložený seznam.   

Praktickou stáž nelze uskutečnit v institucích EU a organizacích spravující programy 

EU. Pracovní stáž může trvat od 2 měsíců (minimálně) do 12 měsíců (maximálně).   

Harmonogram  

31. 10. 2022 ve 12:00 hodin – TERMÍN ODEVZDÁNÍ PŘIHLÁŠEK A PODKLADŮ 

uchazečů. 

1. 11. – 5. 11. 2022 – evaluace přihlášek  

Výběrové řízení  

Uchazeči předloží tyto podklady:  
∙ Informaci o přepokládaném termínu praktické stáže, název organizace a jméno, telefonní číslo a 

e-mail kontaktní osoby, popř. zvací dopis;  
∙ 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 jazykové způsobilosti (kopie certifikátu nebo doklad z jiné univerzity či instituce, příp. 
lze vyznačit ve výpisu ze SIS předmět(y) v cizím jazyce);  

∙ Projekt (motivační dopis) v angličtině zahrnující souvislost praktické stáže se studijním oborem 
(délka: 1 stránka A4 textu).  

Komise budou ustanoveny nejpozději k 25. říjnu 2022. Komise zhodnotí (bez účasti studentů) přihlášky 
(včetně všech podkladů) a na základě bodového hodnocení rozdělí uchazeče na úspěšné a  neúspěšné. 
Ve výběrovém řízení je nutné získat alespoň 10 bodů ze 30. 

 

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



ims.fsv.cuni.cz 
 

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 – 1,90  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.   

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, zahrnující souvislost praktické stáže se  
studijním oborem.  

Podávání přihlášek  
Studenti IMS, popř. studenti, kteří se hlásí na stáže v kompetenci bilaterálních dohod IMS,  odevzdávají 
přihlášky na sekretariát IMS v Nových Butovicích (Pekařská 10, Praha 5) a zároveň v elektronické  
podobě zasílají na mail: internacionalizace.ims@fsv.cuni.cz. Informace o výběrovém řízení podává Mgr. 
Ladislav Beneš (ladislav.benes@fsv.cuni.cz) 
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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. 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   
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V Praze, dne 26.10.2022 

 

doc. PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D.  

Ředitel IMS 
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 13/22 Decree of the IMS Director on Selection Proceedings within the Erasmus+ 
Practical  Placements Program at IMS for the 2022/2023 Academic Year  

The Decree regulates the organization of the selection proceedings within the Erasmus+ Practical  
Placements in the Academic Year 2022/2023 and is based on the IRO Notice.  

Erasmus+ practical placements are open to all the students registered in accredited bachelor’s,  masters’ 
or doctoral study programmes, who will be registered for the studies at the FSV  throughout the entire 
duration of the stay abroad.  

The applicants can use the list of as possible contact points on the web in the section “Bilateral 
agreements” or secure a practical placement in an organization of their own.  

It may not be performed in the EU institutions and organizations governing the EU programs.  

Practical placement may amount from 2 months (at the minimum) up to 12 months (at the maximum).  

Schedule  

October 31, 2022, at 12:00 - DEADLINE FOR SUBMISSION OF APPLICATIONS 
AND  DOCUMENTS  

November 1 – November 5, 2022 - Application Evaluation  

Selection Proceedings  

Candidates shall submit the following documents:  

∙ 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).  

The Selection Committees will be appointed by October 25, 2022, at the latest. The Committees will 
evaluate (without student participation) the applications (including all supporting documents) and will 
rank the applicants as „successful“ or „failed“ based on the score. It is necessary to obtain at least 10  
points out of 30 in the selection proceedings. 
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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 (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:  

a) for applicants-students of the bachelor's cycle for the entire period of study,  

b) 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 2,21and above  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.  

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, demonstrating how the 
practical placement relates to the study field.  

Submission of applications  

IMS students or students who apply for stays under the competence of bilateral IMS agreements 
submit applications to the IMS Secretariat in Jinonice (U Kříže 8, Prague 5) and at the same time send 
them by email to internacionalizace.ims@fsv.cuni.cz. Information about the selection procedure is 
provided by Mgr. Ladislav Benes (ladislav.benes@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.
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Prague, October 25, 2022 

 

 doc. PhDr. Tomas Nigrin, Ph.D.  

 IMS Director 


