
Organizace výběrového řízení v rámci programu Erasmus na IMS 

 

V letošním roce byla IMS v rámci programu Erasmus ze strany FSV UK předělena kvóta 38 

míst (tj. 38 pětiměsíčních studijních pobytů; uchazeče je možné nominovat i na celoroční 

studijní pobyt, avšak stipendium obdrží pouze po dobu prvních pět měsíců, na druhou 

stranu je možné náklady celého pobytu dokrýt prostřednictvím účelového stipendia). 

Dále lze počítat, že v souvislosti s navýšením finančních prostředků za strany RUK (přesná 

výše těchto prostředků bude známa s největší pravděpodobností až v červnu 2012) bude 

možné vyslat minimálně ještě dalších 14 studentů, které je však prozatím nutné vybrat pouze 

jako náhradníky. 

 

S ohledem na výše uvedené bude výběrové řízení probíhat následujícím způsobem:  

 

1) výběrové řízení bude probíhat na úrovni kateder, přičemž kvóta přidělená institutu se dále 

rozdělí mezi jednotlivé katedry. 

 

2) klíčem pro rozdělení výše zmíněné kvóty (38 + 14 míst) mezi jednotlivé katedry je 

kombinovaný počet uzavřených smluv vázaných na jednotlivé katedry a počet 

nasmlouvaných míst. 

 

3) v rámci každé katedry bude nejpozději do 27. února 2012 ustavena minimálně jedna 

dvoučlenná výběrová komise. 

 

4) komise provedou ve dnech 5. – 16. března 2012 pohovory se všemi uchazeči o studijní 

pobyty připadajícími na danou katedru. Cílem těchto pohovorů je návrh, stanovující pořadí 

uchazečů v rámci prvního kola výběrového řízení a to na základě stanovených kritérií a 

bodového ohodnocení (v případě ustavení většího počtu komisí než jedné budou uchazeči 

rozděleni podle teritoriálního principu mezi jednotlivé komise a výsledný žebříček bude 

sestaven až po uzavření všech výběrových řízení v rámci dané katedry).  

     V rámci výše zmíněného pořadí budou uchazeči podle získaného bodového ohodnocení 

rozděleni na a) ty, kteří postupují do druhé kola, b) na náhradníky a c) na neúspěšné.  

     Komise podávají pouze návrh, nerozhodují o konečném pořadí ani o nominaci a 

výjezdu uchazeče; tato rozhodnutí jsou ve výlučné kompetenci Evropské kanceláře 

Univerzity Karlovy v Praze. 

 

5) kritéria hodnocení jsou následující: a) studijní prospěch, b) znalost jazyka, potřebného pro 

studium na zvolené zahraniční univerzitě, c) úroveň a charakter motivace, vyjádřené 

v projektu pobytu. Za každé kritérium uchazeč obdrží maximálně 10 bodů (tj. maximálně 30 

bodů celkem). 

 

6) studijní prospěch se zjišťuje aritmetickým průměrem známek (včetně neúspěšných pokusů) 

podle výpisu ze SISu a sice: a) u studentů bc. cyklu za celou dosavadní dobu studia, b) u 

studentů mgr. cyklu za celou dobu magisterského studia (nikoliv však už za dobu 

bakalářského studia).  

     Studenti, kteří mají prospěch v rozmezí 2,00 – 2,20, postupují do druhé kola pouze 

v případě, že získají výborné hodnocení podle obou zbývajících kritérií. Studenti, kteří mají 

prospěch 2,21 a horší, do dalšího kola výběrového řízení nepostupují (z výběrového řízení je 

však nelze s ohledem na výsledky poslední schůze AS FSV UK předem vyřadit – mohou 

postoupit jedině v případě, že alespoň jedno místo z výše uvedené kvóty zůstane neobsazené).  

     Pro vyjádření prospěchu bylo stanoveno následující bodové ohodnocení: 



 - prospěch 1,00 – 1,60 10 bodů 

 - prospěch 1,61 – 1,70   8 bodů 

 - prospěch 1,71 – 1,80   6 bodů 

 - prospěch 1,81 – 1,90   4 body 

 - prospěch 1,91 – 2,00     2 body 

 - prospěch 2,01 – a více   0 bodů 

 

7) úroveň motivace se zjišťuje na základě předloženého projektu, ve kterém by měl být jasně 

definován zejména cíl a přínos pobytu (např. důležitost pobytu ve vztahu 

k bakalářské/diplomové práci apod.; nikoliv však prosté zdokonalení se v jazyce nebo 

návštěva dané země apod.), seznam předmětů, které student hodlá absolvovat aj. Přílohu 

projektu tvoří projekt bakalářské práce, popřípadě teze diplomové práce (u studentů 

magisterského studia), má-li uchazeč tyto dokumenty již k dispozici. 

 

 

8) 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 zdůvodnění. 

 

9) v případě, že některý z uchazečů v průběhu výběrového a nominačního řízení (tj. již po 

uzavření druhého kola) od studijního pobytu odstoupí, nahradí jej náhradník další v pořadí 

v žebříčku sestaveném stejnou katedry, na které byl vybrán odstupující student.  

 

10) hlásí-li se student na několik studijních pobytů ať už v rámci IMS nebo FSV, musí uvést 

pořadí svých priorit – jako hlavní se posuzuje přihláška označená jako priorita číslo jedna, u 

dalších pak je student automaticky a dle dosaženého výsledku zařazen na listinu náhradníků a 

platí pro něj pak postup uvedený v bodě 9. 

 

11) v případě, že by navýšení finančních prostředků ze strany RUK umožnilo vyslat více, než 

14 uvažovaných náhradníků, budou tato místa rozdělena v proporci stanovené v bodu 2. 

 

12) výběr a vyslání se dále řídí pokyny OZS FSV UK a EK UK. 

 

     V Praze dne 27. února 2012. 

 

                                                                                     doc. PhDr. Jiří Vykoukal, CSc.                                             

                  ředitel IMS UK FSV 


