
VÝSLEDKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ   

NA STIPENDIA NA PRAKTICKÉ STÁŽE 

V AKADEMICKÉM ROCE 2021/2022, 

resp. v období od 1. 6. 2021 do 30. 9. 2022 

praktické stáže v programu Erasmus+: Erasmus 

 

Ve výběrovém řízení na stipendia na praktické stáže v zahraničí v rámci programu Erasmus+ konané 
v akademickém roce 2021/2022, resp. v období od 1. 6. 2021 do 30. 9. 2022 (s termínem odevzdání 
přihlášek k 29. 10. 2021) uspěli v daném pořadí níže uvedení uchazeči. 

Pozn.: Toto pořadí nezakládá nárok na přiznání stipendia. Stipendium bude úspěšným uchazečům 
přiznáno dle níže uvedeného pořadí v závislosti na výši finančních prostředků programu Erasmus+: 
Erasmus přidělených Filozofické fakultě JU pro akademický rok 2021/2022. O přidělení stipendia 
budou studenti informováni e-mailem. 

 

praktické stáže ERASMUS+ 

Pořadí 
Osobní 

číslo 
Země 

výjezdu 
Organizace* 

Délka mobility 
v měsících** 

Semestr
*** 

1. A20373 UK University of Birmingham 2 LS 

2. A20311 UK University of Birmingham 2 LS 

3. A18024 BE Centrum českých studií při slavistice ULB 5 LS 

4. A20328 FR Velvyslanectví ČR v Paříži 5 LS 

5. A18164 ES Universidad de Málaga 3–7 LS 

 

* Studenti, kteří v době podání přihlášky do výběrového řízení neměli dojednáno přijetí k praktické 
stáži s konkrétní organizací, resp. neměli k dispozici písemný příslib přijetí, předají přesné informace 
o místu konání praktické stáže (název vybrané organizace, země) a plánovaném termínu konání 
praktické stáže včetně plánované délky na Oddělení pro zahraniční vztahy FF JU nejpozději do 15. 
1. 2022. Pokud do tohoto termínu student/ka nebude mít pracovní stáž ze strany přijímající 
organizace potvrzenou, nutno individuálně konzultovat na Oddělení pro zahraniční vztahy FF JU. 

** Délka pracovní stáže musí být minimálně 2 měsíce, resp. min. 60 dní. 

*** ZS = mobilita se uskuteční nejpozději do konce roku 2021; LS = mobilita se uskuteční v roce 
2022, nejpozději však do 30. 9. 2022. Změnu semestru mobility je nutné konzultovat na Oddělení 
pro zahraniční vztahy FF JU. 
 
 

Studenti jsou povinni konzultovat neprodleně s Oddělením pro zahraniční vztahy FF JU jakékoliv 

změny týkající se jejich mobility (např. přijímající organizace, termín výjezdu, země výjezdu).   

České Budějovice 15. listopadu 2021 PhDr. Pavel Král, Ph.D., v. r. 

proděkan pro zahraniční vztahy a rozvoj 
 


