Oddělení mezinárodních vztahů
Česká zemědělská univerzita v Praze,
Kamýcká 129, 165 21 Praha 6 - Suchdol

LETNÍ ŠKOLY ČZU
SUMMER SCHOOLS FOR CZU STUDENTS
Podmínky výběrového řízení / Selection Criteria









Být řádným studentem zapsaným v UIS / Only enrolled students, registered in UIS, can
participate
Studijní výsledky průměr 1 – 2 /Study results: Grades 1 - 2
AJ minimálně B 1 / English proficiency minimum B1
Mít dobrý zdravotní stav /Good health condition
Splňovat požadavky organizátorů LŠ / Relevant study area
Schopnost předem zaplatit zpáteční letenku, zdravotní pojištění, a mít vlastní prostředky na
případné výdaje za ubytování a stravu / Ability to pre-finance your flight ticket, health
insurance, in specific cases you must have sufficient funds for accommodation and meals
during the whole summer school
Přednost bude dána studentům, kteří se doposud nezúčastnili LŠ /Priority will be given to
students who did not participate in summer schools in previous years

Dokumenty, které je nutno donést na výběrové řízení / Documents
submitted during selection interviews
 Kopie výpisu ze studia/ Transcript of Records
 Vyplněná přihláška (lze stáhnout z webu, vyplnit údaje a poslat e-mailem koordinátorům
vybrané letní školy) /Filed out Application Form (download online)
 Certifikát o jazykové zkoušce z angličtiny (B1, B2, IELTS, TOEFL) /English Language Certificate
(B1, B2, IELTS, TOEFL)
 Motivační dopis v angličtině / Motivation Letter in English

Pravidla zápisu LŠ jako předmět do UIS
Pokud student žádá o stipendium na LŠ (viz. níže), má povinnost strávit v cílové destinaci 30
dnů (dle dat na letence). Před výjezdem si student musí na studijním oddělení fakulty podat
1. žádost o výjezd, po ukončení výjezdu si musí podat 2. žádost o zapsání a 3. žádost o uznání
předmětu. Souhlas s žádostí podepisuje oddělení mezinárodních vztahů na rektorátu ČZU.

Registering the Summer School as Optional Subject in the UIS
Students applying for a scholarship for participation in a summer school organised by CULS
must spend min. 30 days at the summer school destination. An application for 1.
authorisation to travel to the summer school, 2. registration of the subject (see below), 3.
recognition of subject, must be submitted at the study office of the relevant Faculty. The
authorisation is signed the International Relations Office at the Rectorate.
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V žádosti se zadává kód předmětu LŠ:
Codes for summer schools (registered as optional subject)
BAKALÁŘI (BSc students): EHXB1Z Summer School Economy, Society and Nature
Abroad
MAGISTŘI (MSc students): EHXN1Z Summer School Economy, Society and Nature
Abroad
DOKTORANDI (PhD students): DHXD1Z Summer School Economy, Society and
Nature Abroad

Stipendia
Scholarships
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.
Students are not legally eligible to be awarded a one-off scholarship to participate in summer
schools. Scholarship for summer schools participants are awarded only to duly enrolled
students, registered in UIS before, during and after the summer school.
ČZU přispívá vybraným studentům jednorázovým stipendiem, které odpovídá vzdálenosti a
délce letní školy. Studenti žádají o stipendium na základě vyplněného “Závazné Prohlášení
studenta”. Částka bude zaslána na účet uvedený v prohlášení studenta
Stipendia pro studenty vyjíždějící mimo EU - cca. 20 000 Kč
Stipendia pro studenty v rámci EU – cca 10 000
CZU awards one-off scholarships corresponding to the destination. Students apply for the
scholarship by submitting the Binding Declaration for Student Mobility (download online).
Scholarships for Non-EU destinations – approx. 20 000 CZK
Scholarships for EU destinations – approx. 10 000 CZK

KONTAKTNÍ OSOBY PRO ORGANIZACI LETNÍCH ŠKOL
CONTACT PERSONS FOR THE ORGANISATION OF SUMMER SCHOOLS
Mr Ondrej Votinsky
Email: votinsky@rektorat.czu.cz
Phone: +420 224 382 518
Mr. Lukas Pospisil
Email: pospisill@rektorat.czu.cz
Phone: +420 224 382 275

