
VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ 
NA STUDIJNÍ POBYTY A PRACOVNÍ STÁŽE V ZAHRANIČÍ V PROGRAMU 

ERASMUS+ V AK. ROCE 2022/2023/2024 
 
 

Vypisuji výběrové řízení na následující studijní pobyty, pracovní stáže a 
absolventské stáže v zahraničí v akademickém roce 2022/2023 a 2023/2024.  
 
1) Studijní pobyty v programu ERASMUS+ 

2) Pracovní stáže v programu ERASMUS+ 

3) Absolventské pracovní stáže v programu ERASMUS+ 
 

 
Předmětem výběrového řízení je:  
 
1. motivace uchazeče o zahraniční pobyt – přílohou k přihlášce musí být 

motivační dopis v českém jazyce a v jazyce studia na partnerské 
univerzitě (uveďte cíle studijního pobytu, odůvodnění výběru instituce, 
očekávaný přínos pobytu - rozsah A4, vlastnoruční podpis). Kvalita 
přihlášky je hodnocena v rozmezí 0-100 bodů.  

2. vážený studijní průměr (max. 15 bodů – zjišťuje Fakultní koordinátor 
Erasmu, a to ke dni následujícímu po termínu pro podání přihlášek do 
výběrového řízení)  

3. úroveň jazykové kompetence uchazeče v příslušném cizím jazyce (tj. 
jazyce studia na zahraniční instituci) - (max. 20 bodů) – lze doložit 
přílohou k přihlášce jedním z následujících způsobů:  

o doklad o absolvování zkoušky z příslušného jazyka na úrovni min. 
B1 (pokud přijímající instituce požaduje úroveň vyšší, je ji nutné 
doložit) v rámci studia na PřF JU (kopie indexu/zápisový list A – 
přehled o vykonaných zkouškách);  

o potvrzení o úspěšném absolvování mezinárodně uznávaných 
jazykových zkoušek nebo předložení jazykových certifikátů;  

 

 

Uchazeč naplňuje kritéria v případě dosažení alespoň 75 bodů. V případě, 
že počet zájemců naplňujících kritéria převýší kvótu pro pobyty, bude vytvořen 
pořadník na základě těchto doplňujících kritérií. 

 

 
 



Vyplněné a vlastnoručně podepsané přihlášky s požadovanými přílohami 
odevzdejte fakultní koordinátorce programu Erasmus+ Mgr. Barboře Okosy 
(bokosy@prf.jcu.cz) 

 
Přihlášky na studijní pobyty a pracovní stáže v akademickém roce 

2022/2023/2024 odevzdávejte k termínu: 

 
24.2.2023 do 15:00 hodin 

 
 

Výsledky výběrového řízení, které je v kompetenci PřF JU, tj. pořadí 
uchazečů, se řídí výsledným bodovým hodnocením, viz jednotlivé položky 
uvedené výše. Výsledky výběrového řízení vám budou zaslány emailem. 

 
V případě jakýchkoliv dotazů kontaktujte fakultní koordinátorku pro 

program Erasmus+ Mgr. Barboru Okosy na děkanátu PřF, číslo dveří 13, 
telefonicky na čísle: 387 776 212 nebo na e-mailové adrese: bokosy@prf.jcu.cz. 

_ 
 

Podmínky účasti ve výběrovém řízení na studijní pobyty:  

 v době výjezdu musí být student/ka řádně zapsán/a min. do 2. ročníku 
bakalářského studia nebo do jakéhokoliv ročníku navazujícího 
magisterského nebo doktorského studijního programu;  

 student/ka musí být po celou dobu svého výjezdu řádně zapsán/a ke 
studiu, studium nesmí přerušit ani ukončit;  

 studijní pobyt se může uskutečnit výhradně na partnerských 
vysokoškolských institucích, jejichž přehled je uveden v seznamu 
bilaterálních dohod programu Erasmus + pro akademický rok 2022/2023;  

 student může v odůvodněných případech svůj studijní pobyt v zahraničí 
využít k přípravě diplomové nebo disertační práce, je nutné, aby si 
student vyhledal zahraničního konzultanta, se kterým si dojedná časové 
rozvržení a obsahovou náplň konzultací k práci. V tomto případě je též 
vyžadován písemný souhlas vedoucího práce k programu a volbě 
konzultanta v zahraničí.  

 student/ka může v přihlášce uvést max. 3 různé partnerské univerzity 
(nutno očíslovat dle preference). V tomto případě je nutné doložit 
povinné přílohy přihlášky ke každé vybrané partnerské univerzitě zvlášť.  

 v případě opakovaného výjezdu na mobilitu studentů platí následující 
pravidlo: každý student může v každém stupni studia vyjet na studijní 
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pobyt, pracovní stáž a/nebo absolventskou pracovní 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.  

 přihláška do výběrového řízení je závazná. 
 

Podmínky účasti ve výběrovém řízení na pracovní stáže:   

 praktické stáže si vyhledávají a dojednávají sami studenti; praktická stáž 
musí být sjednána na plný pracovní úvazek; 

 v době výjezdu musí být student/ka řádně zapsán/a ke studiu jakéhokoliv 
ročníku studia, studium nesmí přerušit ani ukončit;  

 uchazečům o praktické stáže je doporučeno kontaktovat vybrané 
zahraniční organizace a zajistit si příslib přijetí již v průběhu výběrového 
řízení;  

 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; 

 délka praktické stáže musí být minimálně 2 měsíce, PhD studenti mohou 
vyjet i na období 5 – 30 dní. Není možno stáž v rámci Erasmu na období 1 
– 2 měsíce. 

 přihláška do výběrového řízení je závazná;  

 
 
 
 
 
V Českých Budějovicích dne 1.2.2023              doc. RNDr. Petr Jelínek, PhD.      
                                                                           proděkan pro rozvoj a zahraničí 
 


