VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ
NA STIPENDIA NA PRAKTICKÉ STÁŽE V ZAHRANIČÍ
V AKADEMICKÉM ROCE 2019/2020
Vypisuji výběrové řízení na stipendia programu Erasmus+: Erasmus na praktické stáže
v zahraničí konané v akademickém roce 2019/2020, resp. v termínu 1. 6. 2019 – 30. 9. 2020.
Předmětem výběrového řízení na praktické stáže je:
 formální a obsahové náležitosti přihlášky (správné a přesné vyplnění všech
požadovaných údajů; promyšlený výběr přijímající organizace; přínos mobility pro
uchazeče aj.);
 vážený studijní průměr (zjišťuje Oddělení pro zahraniční vztahy FF JU v IS STAG za celé
dosavadní uzavřené období studia; bude zjištěn vždy k pracovnímu dni následujícímu
po termínu pro podání přihlášek);
 úroveň jazykové kompetence uchazeče v příslušném cizím jazyce (tj. v pracovním
jazyce zahraniční organizace):


aktuální jazykové znalosti budou ověřeny u všech uchazečů na základě
motivačního dopisu v cizím jazyce (tj. v pracovním jazyce zahraniční organizace)
a splňujícího níže uvedená kritéria;



výběrová komise zohlední a bonifikace bude přiznána v případě doložení
potvrzení o úspěšném absolvování mezinárodně uznávaných jazykových zkoušek
nebo předložení jazykových certifikátů:
 německy mluvící země: Deutsches Sprachdiplom Stufe 1 (DSD I); GoetheZertifikat B1; telc Deutsch Zertifikat B1; Österreichisches Sprachdiplom
(ÖSD) B1 (starý název) – ÖSD Zertifikat B1 (ZB1) (nový název); onDAF –
online-Einstufungstest Deutsch als Fremdsprache (B1);
 románské jazyky: francouzský jazyk - DELF/DALF; italský jazyk – CILS, CELI a
PLIDA; španělský jazyk – DELE;
 anglický jazyk: Cambridge Certificate of English; TOEFI; IELTS; Vysvědčení o
Státní jazykové zkoušce;

 motivace uchazeče o zahraniční pobyt – přílohou k přihlášce musí být
uchazečem/uchazečkou vlastnoručně podepsaný motivační dopis ve dvou jazykových
verzích, v českém jazyce a v cizím jazyce (tj. v pracovním jazyce zahraniční organizace),
ve kterých uchazeč/uchazečka zdůvodní výběrové komisi zájem o praktickou stáž a
výběr zahraniční organizace (uveďte své jméno, osobní číslo, studijní obor, popis
organizace nebo organizací, které budou nebo byly osloveny, odůvodnění výběru
organizace, očekávaný přínos pobytu, předpokládaná pracovní náplň, rozsah 1-2
normostrany u každé z jazykových verzí);
 příslib přijetí zahraniční organizací - doporučujeme uchazečům najít si již v této fázi
vhodnou přijímající organizaci a zajistit si příslib přijetí (tj. písemné potvrzení o přijetí
studenta/studentky k praktické stáži v konkrétním termínu vystavené vybranou

zahraniční organizací). V rámci výběrového řízení není příslib přijetí nutně vyžadován,
ale může k němu být přihlédnuto.
Přihlášky do výběrového řízení jsou ZÁVAZNÉ.
Vytištěné, řádně vyplněné, vlastnoručně podepsané a kompletní přihlášky s požadovanými
přílohami je možné odevzdat jedním z následujících způsobů:


osobně na Oddělení pro zahraniční vztahy FF JU – v úředních hodinách nebo si prosím
domluvte termín pro odevzdání přihlášky e-mailem na zahranici@ff.jcu.cz; místnost
02040;



doporučenou poštou na adresu Filozofická fakulta JU, Oddělení pro zahraniční vztahy,
Branišovská 31a, 370 05 České Budějovice; obálka musí být nadepsána „Výběrové
řízení 2019/2020“ (rozhodující bude datum přijetí žádosti, tj. žádost musí být přijata
nejpozději v den, který je stanovený jako jeden z níže uvedených termínů pro podání
přihlášky, datum podání přihlášky na poště nerozhoduje);



e-mailem na zahranici@ff.jcu.cz; v předmětu e-mailu musí být uvedeno „Vyberove
rizeni 2019/2020“; přihlášky je možné zaslat e-mailem pouze za podmínky, že bude
odeslána jako jeden dokument pdf formátu.

Formulář přihlášky je ke stažení na http://www.ff.jcu.cz/zahranicni-vztahy.
Přihlášky budou zpracovávány průběžně k níže uvedeným termínům a s ohledem na výši
dostupných finančních prostředků, resp. s ohledem na dostupnost finančních prostředků:

8. 3. 2019;
31. 10. 2019;
15. 1. 2020;
15. 5. 2020.
Došlé přihlášky bude posuzovat komise ve složení:
 PhDr. Pavel Král, Ph.D., proděkan pro zahraniční vztahy a rozvoj FF JU;
 doc. PhDr. Jan Radimský, Ph.D., proděkan pro akreditace a řízení kvality a ředitel ÚRO FF JU;
 Mgr. Magdalena Malechová, Ph.D., ÚAG FF JU;
 Mgr. Zdeňka Novotná, odborná referentka Oddělení pro zahraniční vztahy FF JU.
Výsledky výběrového řízení budou zveřejněny na internetových stránkách Oddělení pro
zahraniční vztahy FF JU.

Předpokládaný harmonogram výběrového řízení
1) Vyhlášení výběrového řízení: 31. 1. 2019;

2) Podávání přihlášek: 31. 1. 2019 – 8. 3. 2019, resp. 31. 10. 2019, resp. 15. 1. 2020, resp.
15. 5. 2020;
3) Zveřejnění pořadí studentů, kteří splnili podmínky výběrového řízení: polovina dubna
v případě přihlášek podaných k termínu 8. 3. 2019; u přihlášek podaných k termínům
31. 10. 2019, 15. 1. 2020 a 15. 5. 2020 budou výsledky zveřejněny nejpozději do tří
týdnů po termínu pro podání přihlášek;
4) Potvrzení přidělení stipendia dle pořadníku/úspěšnosti ve výběrovém řízení v případě
přihlášek podaných k termínu 8. 3. 2019 bude zveřejněno v závislosti na obdržení
výsledků žádosti o grant, předpokládáme v červnu 2019; u přihlášek podaných
k termínům 31. 10. 2019, 15. 1. 2020 a 15. 5. 2020 bude přidělení stipendia potvrzeno
již samotným vyhlášením výsledků výběrového řízení.

V Českých Budějovicích dne 31. 1. 2019

PhDr. Pavel Král, Ph.D., v.r.
proděkan pro zahraniční vztahy a rozvoj

PŘÍLOHA

Praktické stáže v programu ERASMUS+: ERASMUS
Podmínky účasti ve výběrovém řízení na praktické stáže:
 student/ka musí splňovat kvalifikační podmínky programu Erasmus+ (zveřejněny na
http://www.jcu.cz/mezinarodni-spoluprace/zahranicni-pobyty/erasmus-plus/)
 v době výjezdu musí být student/ka řádně zapsán/a ke studiu jakéhokoliv ročníku
studia, studium nesmí přerušit ani ukončit;
 praktická stáž je povinnou součástí studijního programu studenta; pokud není pracovní
stáž povinnou součástí studijního programu studenta, musí ji doporučit a schválit ústav
garantující obor, na němž je student zapsán, a stáž musí být studentovi uznána (musí
za ni získat ECTS kredity);
 praktická stáž může probíhat pouze v oprávněných hostitelských organizacích sídlících
v Programové zemi1; neoprávněnými organizacemi jsou instituce EU a další EU orgány
včetně specializovaných agentur, které mají vlastní program stáží, a dále organizace
spravující programy EU (např. národní agentury);
 v případě opakovaného výjezdu na mobilitu studentů platí následující pravidlo: každý
student může v každém stupni studia vyjet na studijní pobyt a/nebo praktickou stáž
v celkové délce až 12 měsíců; předchozí mobility (studijní i pracovní pobyty) se
v daném stupni studia sčítají, včetně mobilit uskutečněných v rámci programu
LLP/ERASMUS 2007-2013;
 praktické stáže si vyhledávají a dojednávají sami studenti; praktická stáž musí být
sjednána na plný pracovní úvazek;
 uchazečům o praktické stáže je doporučeno kontaktovat vybrané zahraniční
organizace a zajistit si příslib přijetí již v průběhu výběrového řízení;
 přihláška do výběrového řízení je závazná;
 praktické stáže je možné vykonávat od 1. 6. 2019 nejdéle do 30. 9. 2020;
 praktickou stáž je také možno absolvovat do 12 měsíců po ukončení studia (včetně
délky stáže) jako tzv. absolventskou stáž – stipendium bude v tomto případě
poskytnuto na max. 2 měsíce; uchazeč musí úspěšně projít výběrovým řízením ještě
před ukončením studia; tento typ praktické stáže má ve výběrovém řízení nejnižší
prioritu a bude schválen jen v řádně odůvodněných případech. Další podrobnosti
k absolventským stážím sdělí Oddělení pro zahraniční vztahy FF JU.
Délka praktické stáže musí být minimálně 2 měsíce, resp. min. 60 dní, přičemž fakulta poskytne
stipendium na delší období pouze za podmínky, že student/studentka již v rámci výběrového řízení
doloží příslib přijetí vystavený zahraniční organizací, příp. již v rámci výběrového řízení doloží, jaká je
minimální délka praktické stáže vyžadovaná vybranou zahraniční organizací (půjde o oficiální písemné
potvrzení vystavené zahraniční organizací, ve kterém bude uvedena jimi vyžadovaná délka praktické
stáže).
Počet vyjíždějících studentů bude určen podle výše grantu přiděleného fakultě.

1

Programové země: a) členské státy EU (Belgie, Bulharsko, Chorvatsko, Česká republika, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Irsko, Itálie, Kypr,
Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Malta, Německo, Nizozemí, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Řecko, Slovensko, Slovinsko,
Španělsko, Švédsko, Velká Británie); b) země EHP (Island, Lichtenštejnsko, Norsko); c) kandidátské země (Turecko, Makedonie).

