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Praktické stáže v programu ERASMUS+  
pro akademický rok 2015/16 

 

Fakulta sociálních věd, ve spolupráci s Evropskou rozvojovou agenturou, s.r.o. (dále 
ERA), nabízí studentům a absolventům FSV UK moţnost vyjet v akademickém roce 
2015/2016 na praktickou stáţ ERASMUS+ do zahraničí.  

Praktické stáţe Erasmus+ se můţe účastnit kaţdý 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. Kvalifikační 
podmínky pro studenty zde: http://www.cuni.cz/UK-6868.html 

Praktické stáţe se mohou účastnit také absolventi FSV UK (do 1 roku po završení 
studia). Kvalifikační podmínky pro absolventy zde: http://www.cuni.cz/UK-6869.html  

Pracovní stáţ můţe trvat od 2 měsíců (minimálně 60 dní) do 12 měsíců (maximálně 364 
dní). Stipendium je obvykle zaručeno po minimální dobu 2 měsíců pobytu. Pro 
akademický rok 2015/2016 můţe FSV vyčerpat celkem 71 studentoměsíců, které budou 
přerozděleny mezi instituty podle předem dohodnutého klíče: IES 12 (tedy maximálně 6 
praktických stáţí), IMS 10 (max. 5 stáţí), IPS 10 (max. 5 stáţí), IKSŢ 6 (max. 3 stáţe), 
ISS 4 (max. 2 stáţe).  

Řádný výběr studentů budou v ak. roce 2015/2016 organizovat instituty, které 
studentům zpřístupní seznamy nasmlouvaných organizací, určí si samy termín 
výběrového řízení a pošlou na OZS seznam vybraných studentů. Kaţdý institut také 
dostane moţnost nominovat určitý počet náhradníků.  

Praktické stáţe mohou probíhat v následujících členských a nečlenských státech EU: 
Belgie, Bulharsko, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Chorvatsko, Irsko, Itálie, Island, 
Kypr, Litva, Lichtenštejnsko, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Malta, Makedonie, 
Německo, Nizozemsko, Norsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Řecko, 
Slovensko, Slovinsko, Španělsko, Švédsko, Turecko a Velká Británie.  

Všeobecné informace RUK k praktickým stáţím najdete zde:  

http://www.cuni.cz/UK-6710.html 

Podmínky účasti ve výběru: jedním z hodnotících doporučených kritérií je studijní 
průměr do 2,00 (konečné rozhodnutí o výběru je v kompetenci výběrové komise); velmi 
dobrá znalost relevantního jazyka.   

 
Finanční podmínky: Student obdrţí stipendium. Aktuální výše stipendií naleznete na 
intranetu FSV – Erasmus praktické stáţe. Upozorňujeme, ţe poskytované stipendium 
nemůţe pokrýt veškeré náklady během pobytu v zahraničí; jedná se pouze o příspěvek. 
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Podmínky stáže: Praktická stáţ se musí uskutečnit v podniku, školícím nebo 
výzkumném středisku nebo v podobné organizaci. Praktická stáţ se nesmí uskutečnit v 
institucích EU, organizacích spravujících programy EU nebo na národních 
diplomatických misích (ambasády, konzuláty) domovské země studenta v zahraničí. 
Jedná se o práci na plný pracovní úvazek podle předem dohodnutého pracovního 
plánu. 
 
Možnosti výběru přijímající organizace:  

1. Student si organizaci zajistí sám. Na institutu si poţádá pouze o schválení stáţe 
pro získání stipendia. 

2. Student si vybere organizaci ze seznamu, který si vede kaţdý institut. Po 
výběrovém řízení dostane student kontakt na osobu, se kterou se můţe domluvit 
na podmínkách stáţe v zahraničí. Pokud ještě nebyla uzavřena bilaterální 
dohoda s touto institucí, je pro výjezdy v LS 2015/2016 moţné smlouvy uzavřít 
aţ do 15. 12. 2015. Pro výjezdy v ZS jiţ nelze seznam partnerských institucí 
aktualizovat. 

3. Student si vybere organizaci, kterou nabízí ve svém seznamu ERA.  
Odkaz na katalog je zde:  
http://eracr.cz/wp-content/uploads/2015/02/Katalog-Praktick%C3%A9-st%C3%A1%C5%BEe-2015-
2016.pdf 
 

Uchazeči předloží na svém institutu:  

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

 Ţivotopis v relevantním jazyku stáţe (max. 1-2 stránky) 

 Krátký motivační dopis v češtině (tam, kde student prokáţe znalost relevantního 
jazyka stáţe) nebo v angličtině, zahrnující souvislost stáţe se studijním oborem 
(max. 1 stránka) 

 Informaci o předpokládaném termínu praktické stáţe, název předjednané instituce a 
jméno, telefonní číslo a e-mail kontaktní osoby (v případě, ţe si student stáţ sám 
dojedná).  

 V případě volby stáţe přes ERA nebo z katalogu institutu student uvede minimálně 
jednu preferovanou instituci. 

 Doklad o jazykové způsobilosti (certifikát nebo výsledky jazykových zkoušek z SIS) 
 
Dokumenty odevzdávejte do 2.10.2015 do 14 hod:  

 Studenti IES na sekretariát ředitele v Opletalově 26. Informace o výběrovém 
řízení podává Mgr. Eliška Šerhantová.  

 Studenti IPS na sekretariát institutu v Jinonicích.  Informace o výběrovém řízení 
podává Mgr. Ľubica Turzová a Dr. Malvína Krausz Hladká.  

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

 Studenti ISS na sekretariát institutu v Jinonicích.  Informace o výběrovém řízení 
podává Mgr. Jan Maršálek. 

 Studenti IKSŢ na sekretariát ředitele v budově Hollar, č. dveří 101. Informace o 
výběrovém řízení podává Dr. Jiřina Šmejkalová. 

  

Prosíme studenty, aby si nezakládali elektronickou přihlášku v rektorátní aplikaci 
programu ERASMUS+. Všechny dokumenty je nutné doručit v papírové formě.  
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Harmonogram výběru: 
 
TERMÍN ODEVZDÁNÍ DOKUMENTŮ NA INSTITUTY: 2. ŘÍJNA 2015 DO 14:00 HODIN 
 
5. – 23. 10. 2015  výběrová řízení na institutech (včetně ústních 

pohovorů) 
30. 10. 2015 do 12 hodin  doručení seznamu vybraných uchazečů na OZS 

(prostřednictvím jednotlivých institutů). Na přihlášky 
podané po tomto termínu nebude brán zřetel. 

 
 
 
Richard Olehla 
vedoucí OZS FSV 
 
 
V Praze 15. 09. 2015 


