
VÝZVA  
K PODÁVÁNÍ ŽÁDOSTÍ O STIPENDIUM NA MOBILITU  

TYPU FREEMOVER  

v roce 2020  

 

V rámci výzvy budou podporovány následující typy mobilit, přičemž uvedené pořadí 
odpovídá prioritám pro přiznání stipendia: 

1) Studijní pobyty studentů doktorských studijních programů (mohou být realizovány 
výhradně za účelem zpracování podkladů k disertační práci formou konzultací se 
zahraničními odborníky); 

2) studijní pobyty studentů navazujících magisterských studijních programů (mohou 
být realizovány výhradně za účelem zpracování podkladů k diplomové práci formou 
konzultací se zahraničními odborníky); 

3) studijní pobyty studentů bakalářských studijních programů.   
 
Uchazeč/ka o stipendium na mobilitu typu freemover musí doložit následující složku 
dokumentů:  

 žádost o stipendium na mobilitu typu freemover, která je přílohou této výzvy; 

 akceptační dopis nebo jiný doklad o přijetí vystavený přijímající institucí 
a obsahující přesné termíny, resp. období, na které je uchazeč/uchazečka přijat/a 
(zajišťuje si uchazeč/uchazečka sám/sama);  

 souhlas školitele s uskutečněním mobility v případě studentů doktorských 
studijních programů, resp. souhlas příslušného domácího ústavu v případě 
studentů navazujících magisterských a bakalářských studijních programů vyjádřený 
přímo ve formuláři žádosti; 

 motivační dopis v českém jazyce v minimálním rozsahu 1 A4.  

 
Pokud složka uchazeče/uchazečky nebude kompletní, bude odmítnuta a žádost nebude 
dále vyřizována.  
 
Délka výjezdu musí být min. 1 měsíc. Stipendium může být poskytnuto pouze na období 
do 31. 12. 2020.    
 
Jedná se o individuální mobilitu studentů, tj. student/ka si sám/sama zjistí podmínky pro 
přijetí a studium (např. hrazení školného) stipendistů formou freemover na vybrané 
zahraniční instituci. Mobilita se může uskutečnit na jakékoliv zahraniční instituci, lze vybírat 
z nabídky celouniverzitních smluv, která je zveřejněna na http://www.jcu.cz/mezinarodni-
spoluprace/celouniverzitni-smlouvy-1. 
 
Stipendium bude poskytnuto z projektu Zahraniční mobility studentů JU řešeného v rámci 
Institucionálního plánu JU 2019-2020 pro rok 2020, nebo z projektu Interní výzva Útvaru 
pro zahraniční vztahy JU: podpora mezinárodní spolupráce 2020, v závislosti na charakteru 
a podmínkách mobility.  
 
Stipendium může být diferencováno podle životních nákladů v cílové zemi. Konkrétní výše 
stipendia bude dále určena podle skutečné doby strávené na zahraniční instituci a podle 
možností rozpočtu projektu. Stipendium zahrnuje příspěvek na pobytové i cestovní 
náklady.   

http://www.jcu.cz/mezinarodni-spoluprace/celouniverzitni-smlouvy-1
http://www.jcu.cz/mezinarodni-spoluprace/celouniverzitni-smlouvy-1


 
Žádosti je možné podávat průběžně během celého roku 2020, přičemž budou posuzovány 
individuálně, dle data doručení, a s ohledem na aktuální stav čerpání dostupných finančních 
prostředků.    
   
Kritéria pro schválení předložené žádosti a pro přiznání stipendia: 

 formální správnost a úplnost žádostí (uchazeč/uchazečka předložil/a kompletní 
složku dokumentů podle požadavků výzvy);  

 kvalita žádostí (žádost je kompatibilní se studijním zaměřením, stanoveny jasně 
definované cíle a výstupy mobility, přínos mobility pro uchazeče, odůvodnění výběru 
přijímající instituce, propracovaný a konkrétní studijní/badatelský plán aj.); 

 ústní pohovor (může být veden v cizím jazyce). 

Předložené žádosti 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 FF JU a 

ředitel URO FF JU; 
 Mgr. Magdalena Malechová, Ph.D., UAG FF JU;  
 Mgr. Markéta Šmídová, Ph.D., odborná referentka Oddělení pro zahraniční vztahy 

FF JU. 
 

 
 

 

 

V Českých Budějovicích dne 30. 1. 2020                    PhDr. Pavel Král, Ph.D., v.r. 
                                        proděkan pro zahraniční vztahy a rozvoj 

 

 

 


