
 

Vý bě rová  r í zění  ná studijní  pobýtý á práktickě  stá z ě  
v prográmu Erásmus+ v ZS 2017/18 
 
Do výběrového řízení se student přihlašuje prostřednictvím přihlášky, kterou předá spolu 
s čestným prohlášením a žádostí o výjezd (podepsanou vedoucím atelieru) fakultnímu Erasmus+ 
koordinátorovi. Přihláška, čestné prohlášení i žádost budou vygenerovány v online registračním 
systému po vyplnění požadovaných informací o výjezdu. Veškeré údaje vyplňujte pečlivě, 
pravdivě a úplně. Nekompletní přihlášky nebo přihlášky obsahující větší množství chyb budou 
z výběrového řízení vyloučeny. Registrace v online systému není povinná, usnadní však další práci 
při zpracování přihlášek a následných dokumentů potřebných k výjezdu. 
Student si může podat přihlášku na studijní pobyt i praktickou stáž, doba realizace stáží se ale 
nesmí překrývat. 
Úspěšné absolvování výběrového řízení ještě negarantuje studentovi účast v programu Erasmus+. 
Bude záležet na počtu měsíců, které má UJEP pro toto výběrové řízení k dispozici a přijetí studenta 
zahraniční institucí. 
 
Složení komise výběrového řízení: 
doc. Mgr. Michaela Thelenová 
PhDr. Jaroslav Polanecký, Ph.D. 
Mgr. Petr Zoufalý 
 
Termíny: 

 odevzdávání formulářů a přihlášek: 22. 3. 2017 8:59 

 výběrové řízení: 22. 3. 2017 

 vyhlášení výsledků: 23. 3. 2017  



 

STUDIJNÍ POBYT 
Student se může přihlásit na studijní pobyt na zahraniční vysoké škole, se kterou má FUD 
uzavřenou meziinstitucionální smlouvu a kde není na daný semestr pro FUD vyčerpána smluvní 
kapacita studentů. Přehled smluvních zahraničních vysokých škol, na kterých je možné realizovat 
studijní pobyty v rámci tohoto výběrového řízení, je uveřejněný na stránkách FUD v sekci 
Erasmus+. V rámci jednoho výběrového řízení je možné podat přihlášku pouze na jednu 
zahraniční školu. 

 Minimální délka zahraničního studijního pobytu je 3 měsíce, maximální 12 měsíců, vždy 
však celý semestr. 

 Student musí být v době výjezdu zapsán alespoň ve druhém ročníku bakalářského studia. 
 
Kritéria výběrového řízení: 

 ukončený 1. ročník bakalářského studia, resp. zapsání do 2. ročníku (před výjezdem) 

 ročník studia (vyšší ročníky mají přednost) 

 aktivní zapojení do ESN Usti výhodou 

 prospěch (studijní průměr) 

 jazykové znalosti odpovídající vybrané škole a destinaci 

 odpovídající obor studia 
 

 

PRAKTICKÁ STÁŽ 
V případě praktických stáží není meziinstitucionální smlouva nutná, student si vybírá a kontaktuje 
zahraniční instituci sám. Musí se jednat o instituci v některé ze zemí zapojených do programu 
Erasmus+, tj. v členském státě EU, ESVO či kandidátské zemi a obor stáže musí být přinejmenším 
příbuzný oboru studia studenta. Jako vyhledavač firem může pomoci web ErasmusIntern.org. 

 Minimální délka zahraniční praktické stáže je 2 měsíce, maximální 12 měsíců. 

 Praktické stáže se může zúčastnit i čerstvý absolvent, pokud byl na praktickou stáž 
vybrán v průběhu posledního roku jeho studia. Všechny dokumenty k výjezdu pak musí 
být potvrzeny či uzavřeny před ukončením studia a stáž musí být ukončena nejpozději 
30. 9. 2018. V případě zájmu velkého počtu studentů bude dána přednost výjezdům 
studentů, kteří absolvují praktickou stáž v průběhu studia. 

 
Kritéria výběrového řízení: 

 ročník studia (vyšší ročníky mají přednost) 

 aktivní zapojení do ESN Usti výhodou 

 jazykové znalosti odpovídající vybrané destinaci 

 obor studia odpovídající pracovní náplni stáže 
 
Studenti vybraní na praktické stáže pak do 30. 4. 2017 předloží na oddělení pro vnější vztahy 
studijní smlouvu potvrzenou zahraničním zaměstnavatelem a fakultním koordinátorem. 
Praktická stáž může být realizována nejdříve 1. 6. 2017. 

http://www.esn-usti.cz/
http://erasmusintern.org/
http://www.esn-usti.cz/

