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ERASMUS+ praktické stáže - předvýběr pro akademický rok 2015/2016 
 

Praktické stáže jsou další možností výjezdu studentů do zahraničí v rámci programu Erasmus+. 

Výběrová řízení na jednotlivých institutech proběhnou v termínu říjen - listopad 2015. Pro studenty, 

kteří mají zájem vyjet v termínu před tímto výběrovým řízením a jsou ochotni si administrativu 

výjezdu sami s partnerskou organizací dojednat, je nyní k dispozici 6 míst. 

 

Podmínky účasti ve výběru: osobní pohovor s uchazečem o stáž v průběhu května 2015; studijní 

průměr do 2,00; aktuální zápis minimálně do 2. ročníku Bc. studia nebo minimálně do 1. ročníku Mgr. 

studia v době podání přihlášky; velmi dobré jazykové schopnosti podle destinace praktické stáže.  

 

Uchazeči předloží:  

 Informace o studijních výsledcích na FSV (stačí výsledky z SIS, ale prosím jasně označit studijní 

průměr) 

 Životopis v češtině nebo angličtině (max. 1-2 stránky) 

 Krátký motivační dopis v češtině zahrnující souvislost praktické stáže se studijním oborem (max. 

1 stránka) 

 Doklad o jazykové způsobilosti  

 Informaci o předpokládaném termínu praktické stáže, název předjednané organizace a jméno, 

telefonní číslo a e-mail kontaktní osoby 

 

Výše uvedené dokumenty je třeba odevzdat na OZS do čtvrtka, 7. května 2015. Dokumenty 

odevzdávejte Ing. Janě Seidenglanzové buď v papírové podobě, kancelář č. 203 v budově Hollar, nebo 

naskenované v jednom e-mailu na jana.seidenglanzova@fsv.cuni.cz . Ústní pohovory pravděpodobně 

proběhnou v pátek 15. května od 10 hodin.    

 

Další podmínky/poznámky – ČTĚTE POZORNĚ!!: 

 

Prosíme studenty, aby si zatím nezakládali elektronickou přihlášku v rektorátní aplikaci programu 

ERASMUS+. Vybraní uchazeči dostanou možnost svou přihlášku v elektronické aplikaci dodatečně 

vyplnit.  

Uchazeče dále upozorňujeme, že v rámci programu Erasmus+ se mohou účastnit pobytu v zahraničí 

v maximální délce 12 měsíců pro každou úroveň studia. Praktické stáže Erasmus+ se může účastnit 

každý student, který je zapsán do akreditovaného bakalářského, magisterského nebo doktorského 

studijního programu (kromě 1. ročníku bakalářského studia) a bude po celé období pobytu v zahraničí 

řádně zapsán ke studiu na FSV. Pracovní stáž může trvat od 2 měsíců (60 dní minimálně) do 12 

měsíců (maximálně). Finanční prostředky jsou zaručeny po dobu maximálně 3 měsíců pobytu. 

Praktická stáž se nesmí uskutečnit v institucích EU, organizacích spravující programy EU a národních 

diplomatických misích domovské země v zahraničí. 

 

Všeobecné informace RUK k praktickým stážím najdete zde: http://www.cuni.cz/UK-6710.html 

 

Richard Olehla 

vedoucí OZS 

8. dubna 2015 


