Oddělení mezinárodních vztahů
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Ka mýcká 129, 165 21 Pra ha 6 - Suchdol

LETNÍ ŠKOLY ČZU 2018
A. Podmínky výběrového řízení na letní školy pro studenty ČZU


Velmi dobré studijní výsledky (průměr 1 - 2)



Mít úroveň AJ minimálně B 1



Mít vyplněnou přihlášku

 Mít dobrý zdravotní stav
 Splňovat požadavky hostující univerzity
 Pokud student žádá o stipendium na LŠ (viz. níže), má povinnost strávit v cílové
destinaci 30 dnů (zápis v UIS)
 Schopnost předem zaplatit zpáteční letenku, zdravotní pojištění, a mít vlastní
prostředky na případné výdaje za ubytování a stravu (Vietnam)


Přednost bude dána studentům, kteří se doposud nezúčastnili LŠ

B. Dokumenty, které je nutno dodat k výběrovému řízení
 Kopie výpisu ze studia (ZS 2017-2018, nebo akademický rok 2016-2017)
 Vyplněná přihláška (stáhnout z webu, vyplnit údaje a poslat e-mailem koordinátorům
vybrané letní školy)
 Certifikát o jazykové zkoušce z angličtiny (B1, B2, IELTS, TOEFL)
 Motivační dopis

C. Postup pro studenty, kteří prošli výběrovým řízením


Před výjezdem si student musí na studijním oddělení fakulty podat žádost o krátkodobou
zahraniční mobilitu



Po ukončení výjezdu si student musí podat žádost o ukončení krátkodobé mobility



Pokud student žádá o stipendium na LŠ, po ukončení výjezdu si musí podat žádost o uznání
zápočtu a zadat kód předmětu LŠ:
BAKALÁŘI: EHXB1Z Summer School Economy, Society and Nature Abroad
MAGISTŘI: EHXN1Z Summer School Economy, Society and Nature Abroad
DOKTORANDI: DHXD1Z Summer School Economy, Society and Nature Abroad
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D. Stipendia pro studenty, kteří prošli výběrovým řízením na LŠ 2018
 ČZU přispívá vybraným studentům jednorázovým stipendiem, které odpovídá vzdálenosti a
délce letní školy
 Studenti žádají o stipendium na základě vyplněného “Prohlášení studenta”
 Částka bude zaslána na účet uvedený v prohlášení studenta
 Základní sazba stipendia pro studenty vyjíždějící mimo EU je cca 20 000 Kč
 Na jednorázové stipendium nemá student právní nárok a je uděleno pouze za předpokladu, že
vybraný student je zapsán v UIS jako student, před výjezdem na LŠ I po výjezdu na LŠ.

KONTAKTNÍ OSOBY LŠ 2018
Letní školy v Indii a ve Vietnamu: nemecjaromir@rektorat.czu.cz
Letní školy v Indonésii: mareckoval@tf.czu.cz
Letní škola v USA: slosarovai@pef.czu.cz
Letní škola v Číně: malezinkova@pef.czu.cz
Letní škola v Nepálu: vylupek@pef.czu.cz
Letní škola v Thajsku: chaloupkova@ftz.czu.cz
Letní škola v Kambodže: chaloupkova@ftz.czu.cz
Letní škola v Mongolsku: bolfikova@ftz.czu.cz
Letní škola v Ukrajině: mazan@ftz.czu.cz
Letní školy ELLS: nemecjaromir@rektorat.czu.cz
Ostatní letní školy: nemecjaromir@rektorat.czu.cz
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