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Semestrální pobyt na Le Moyne College, Syracuse, NY, USA, LS 2015/2016 
 

V rámci mezifakultní dohody jsme obdrţeli nabídku na 2 semestrální pobyty pro studenty FSV na 

americké univerzitě Le Moyne College v Syracuse, NY. Pobyt je otevřen studentům všech oborů 

vyučovaných na FSV.  Termín vyslání bude letní semestr 2015/2016.  

 

Podmínky studia: v rámci dohody neplatí studenti UK školné, ostatní náklady, tj. ubytování, 

stravování, cestu a zdravotní pojištění si studenti hradí sami. Náklady na semestr odhadujeme na 7 000 

USD. Vybraní studenti si mohou poţádat o příspěvek z Fondu mobility UK, případně z rozvojových 

programů MŠMT ve výši 10.000,-Kč na měsíc do maximální výše 40.000,-Kč (v současné době však 

příspěvek MŠMT nelze 100% zaručit).  

 

Další informace o studiu na Le Moyne College najdete na adrese: http://www.lemoyne.edu  

 

Podmínky účasti ve výběru: 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 dobrá angličtina.   

 

DŮLEŢITÉ: Všichni uchazeči musí před odevzdáním přihlášky vyplnit Google formulář na adrese: 

 

https://docs.google.com/forms/d/1pangVdaXDKp_NVBzVVa9RrZmqvRxfii6Cz8mFDlCbBE/viewfor

m 

 

Uchazeči dále v papírové podobě předloží:  

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

průměr) 

 Ţivotopis v angličtině 

 Motivační dopis/studijní plán v angličtině  

 Doklad o znalosti angličtiny   

 

Vybraný uchazeč dále bude povinný urychleně předloţit jeden doporučující dopis od školitele/garanta 

nebo vedoucího katedry v AJ. Doporučujeme předjednat. 

 

Termín na odevzdání přihlášek na OZS (místnost 217) je pátek 25. září 2015 do 12 hodin. Na 

přihlášky podané po tomto termínu nebude brán zřetel. 

 

Pokud budou nutné, ústní pohovory proběhnou ve čtvrtek 1. října 2015 od 10:30 hodin. 

 

 

 

Richard Olehla 

vedoucí OZS FSV 

 

V Praze dne 11.09.2015 
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