Proděkan pro internacionalizaci a vnější vztahy FEK ZČU oznamuje
1. kolo výběrového řízení na zahraniční stipendijní pobyty
v rámci programu Erasmus Plus
k výjezdům na studijní pobyty v akademickém roce 2022/23
I. Podmínky pro zařazení do konkurzu:
➢ Do 3. 2. 2022 do 12:00 podat elektronickou přihlášku přes Portál ZČU (v sekci Moje studium ->
ECTS výjezdy -> Nabídka výjezdů), zvolit destinaci a příslušnou partnerskou smlouvu (Je nutné
zaškrtnout „Pouze nabídky s neukončeným přihlašováním“ a volit jen ze smluv uzavřených pro FEK!),
zvolit prioritu a nahrát tyto materiály:
1. strukturovaný životopis v jazyce studijního pobytu (formulář Europass);
2. motivační dopis v jazyce studijního pobytu (uchazeči upřesní i předměty, které chtějí v zahraničí
studovat);
3. přihlášku Erasmus – ke stažení na http://international.zcu.cz/. Do kolonky „University where you
will study“ uveďte povinně 1. hlavní a 2. náhradní destinaci, jazyk studia, semestr výjezdu na
studijní pobyt.
Seznam aktuálně nabízených destinací a údaje platné od roku 2022/23 naleznete v příloze (Excel).
S dotazy se obracejte na Mgr. Ivanu Kutáčovou (ikutacov@fek.zcu.cz; +420 377 633 409)
Pro destinace, kde studium probíhá v anglickém jazyce (Polsko, Maďarsko, Nizozemí, Finsko, Turecko
atd.) uchazeči odevzdají dokumenty v AJ; pro SRN, Rakousko, Francii, Španělsko, Itálii v jazyce studia.
Podrobnosti o daných institucích a odkazy na web - viz http://www.mobility.fek.zcu.cz/
➢ Student/ka může vyjet již v prvním ročníku. V případě přijetí na stáž musí studenti 1. ročníku úspěšně
absolvovat a řádně ukončit první semestr studia na FEK a tuto skutečnost doložit před podpisem
smlouvy Erasmus+.
➢ Studenti mohou absolvovat max.12-ti měsíční pobyt Erasmus+ jednou za každý studijní cyklus, tj. 1x za
Bc., 1x za Mgr., 1x za Ph.D. studium.
➢ Studenti končící v tomto akademickém roce Bc. studium se mohou zúčastnit studia v zahraničí
v následujícím roce pouze pokud budou pokračovat v navazujícím Mgr. studiu na FEK ZČU.
II. Kritéria výběru jsou stanovena následovně:
Pozn. Obligatorní (kromě studijních výsledků) musí být přiloženy elektronicky k Přihlášce do konkurzu,
fakultativní doložit osobně při výběrovém řízení)
➢ Dobré studijní výsledky (studijní průměr do 1,2 = 5 bodů, do 1,5 = 3 body do 2,0 = 1 bod). Studijní
výsledky se posuzují za dosavadní ukončené ročníky či semestry, v případě 1. ročníku navazujícího
studia se posuzují výsledky za bakalářský stupeň. OBLIGATORNÍ
➢ CV v jazyce stáže (hodnocení 0 – 3 body). Doporučen je formulář Europass. OBLIGATORNÍ
➢ Motivační dopis v jazyce stáže (hodnocení 0 – 3 body). OBLIGATORNÍ
➢ Úroveň vystupování při konkurzu - posuzuje komise výběrového řízení FEK (hodnocení 0 – 5 bodů)
Uchazeč musí prokázat dostatečnou jazykovou znalost a odbornou připravenost pro studium v zahraničí.
OBLIGATORNÍ

➢ Reprezentování FEK ve vztahu k veřejnosti (možnost získat 0 – 2 body) – nutno věrohodně doložit.
FAKULTATIVNÍ
➢ Účast na vědecké a odborné práci FEK (výzkum, granty, pomocná věd. síla aj. 0 –2 body) – potvrzení
dodá příslušná katedra, na které student(ka) vědeckou či odbornou práci vykonával(a).
FAKULTATIVNÍ
➢ Aktivní účast v péči o zahraniční studenty na ZČU (možnost 0 – 2 body) – potvrzení dodá Odbor
zahraničních vztahů ZČU nebo studentská organizace. FAKULTATIVNÍ
➢ Certifikáty a zkušenosti z cizího jazyka a oblasti stáže (možnost 0 – 2 body). FAKULTATIVNÍ
Poznámka:
OBLIGATORNÍ znamená, že uchazeč(ka) o stáž musí bezpodmínečně výše požadované materiály přiložit
k žádosti o zařazení do konkurzu.
FAKULTATIVNÍ znamená, že svou účast na výše zmíněných aktivitách prokazují pouze uchazeči o stáž,
kteří byli do výše zmíněných aktivit skutečně zapojeni.
Konkurz proběhne dne 8. 2. 2022 od 9:00 hod – pohovory se uskuteční prezenčně, v případě zhoršení
epidemiologické situace se budou konat online formou.
Informace o výsledku konkurzu bude účastníkům oznámena e-mailem do 15. 2. 2022.
III. Upozornění:
V případě jakéhokoli dotazu k výjezdům na FEK kontaktujte Mgr. Ivanu Kutáčovou ze Střediska
mezinárodních
aktivit
FEK
ZČU
na
tel.:
377 633409,
e-mail:
ikutacov@fek.zcu.cz.
Pro informace k programu ERASMUS+ kontaktujte koordinátorku projektu Bc. Lenku Porazilovou ze
Zahraniční kanceláře ZČU na tel. 377 635 767, e-mail: erasmus@rek.zcu.cz.
IV. Uznávání ECTS kreditů:
Před odjezdem do zahraničí je povinností studenta(ky) projednat způsob studia a absolvování předmětů
v předmětech zapsaných na semestr(y), po které bude studovat v zahraničí. Získané kredity jsou na FEK
uznány minimálně jako volitelné předměty. Po návratu ze stáže student(ka) předloží na studijním oddělení
přehled absolvovaných předmětů a jejich krátké sylaby (český překlad) + požadavek na uznání za předměty
FEK (viz STAG). Posouzení žádosti o uznání předmětů je v kompetenci proděkana pro studijní a
pedagogické záležitosti dr. Jana Tlučhoře. Pokyny k tzv. přenosu předmětů ze zahraniční mobility jsou
uvedené na webu Vnější vztahy FEK: http://www.fek.zcu.cz/vztahy.php

V Plzni, dne 13. 1. 2022
RNDr. Jiří Preis, Ph.D. - proděkan pro internacionalizaci a vnější vztahy FEK ZČU

