Přemýšlíš, jestli vyjet studovat/pracovat do zahraničí? Máme pro tebe
hned několik důvodů, proč se rozhodnout PRO:
 těžko ti někdo nabídne finanční podporu na pobyt v zahraničí ve výši
420 - 699 EUR/měsíc (v závislosti na destinaci a typu výjezdu)
 uznání všech podobných předmětů v rámci studia na UJEP
 jedinečná šance poznat nové přátele v zahraničí a zlepšit nenásilně své jazykové
kompetence
 zvyšování obecných kompetencí a konkurenceschopnosti na pracovním trhu
 administrativní pomoc v průběhu celého procesu
 motivační stipendium ve výši 10.000,- Kč (podmínky získání)

Studenti se do výběrového řízení registrují prostřednictvím on-line aplikace (přihlašovací
údaje jsou shodné s přihlašovacími údaji do IS/STAG).

Uzávěrka přijímání přihlášek je 28. 2. 2020 v 12:00 hodin.
Po zaregistrování do systému je nutné odevzdat všechny požadované dokumenty v písemné podobě

Kritéria výběru
 Splnění základních podmínek
 Znalost jazyka výuky
 Aktivní členství v Erasmus Student Network Ústí

PRAKTICKÉ STÁŽE – LÉTO 2020
 Stáž v délce 2 – 4 měsíce v termínu od 1. 6. 2020 do 30. 9. 2020
 Potvrzení o přijetí zahraničním zaměstnavatelem je nutné předložit do 30. 4. 2020
Náležitosti přihlášky
1. Vyplněná přihláška k výběrovému řízení (vygenerovaná ze systému)
2. Podepsané Čestné prohlášení (vygenerované ze systému)
3. Doklad o jazykových znalostech - např. kopie maturitního vysvědčení, certifikátu nebo
potvrzení Jazykového centra fakulty (vzor v aplikaci)
4. Motivační dopis v českém jazyce (vzor v aplikaci)

STUDIJNÍ POBYTY A PRAKTICKÉ STÁŽE
ZIMNÍ SEMESTR 2020/2021
Náležitosti přihlášky
1.
2.
3.
4.

Vyplněná přihláška k výběrovému řízení (vygenerovaná ze systému)
Podepsané Čestné prohlášení (vygenerované ze systému)
Motivační dopis v českém jazyce (vzor v aplikaci)
Doklad o jazykových znalostech – např. kopie maturitního vysvědčení, certifikátu
nebo potvrzení Jazykového centra fakulty (vzor v aplikaci)

Úspěšné absolvování výběrového řízení negarantuje studentovi účast v programu Erasmus+.
Záleží na počtu měsíců, které bude mít UJEP pro toto výběrové řízení k dispozici a na přijetí
studenta zahraniční institucí.
Informace pro studenty UJEP k pobytům v programu ERASMUS+
Erasmus+ na stránkách DZS
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------Pokud máte zájem vycestovat za studiem nebo za prací do zahraničí a nevíte si rady, bez
obav kontaktujte fakultního koordinátora PřF UJEP:
Ing. Michaela Bobková (kancelář č. 311) – děkanát PřF České mládeže 8; tel: 475 28
3154; email: michaela.bobkova@ujep.cz
Další rady Vám jistě rádi poskytnou jednotliví katederní koordinátoři.

