ERASMUS+ krátkodobé mobility pro akademický rok 2021/2022
Krátkodobé mobility Erasmus+ se může účastnit každý student, který je zapsán do
akreditovaného bakalářského, magisterského nebo doktorského studijního programu a
bude po celé období pobytu v zahraničí řádně zapsán ke studiu na FSV.
Studenti mohou kontaktovat instituce uvedené na webu v sekci „Bilaterální dohody“

https://fsv.cuni.cz/mobilita/erasmus/erasmus-staze.

Je rovněž možné zajistit si vlastní organizaci mimo přiložený seznam.
Mobilitu nelze uskutečnit v institucích EU a organizacích spravující programy EU.
Uchazeči jsou povinni již před výběrovým řízením oslovit zvolenou organizaci a zajistit si
zvací dopis.
Krátkodobá mobilita může trvat od 5 dnů (minimálně) do 30 dnů (maximálně).
Podmínky účasti: aktuální zápis minimálně do 1. ročníku Bc. studia nebo do 1. ročníku
Mgr. studia v době podání přihlášky; velmi dobré jazykové schopnosti podle destinace
krátkodobé mobility a požadavků partnerské organizace.
Žádosti lze podávat v rámci výběrového řízení na příslušném institutu nebo
v průběhu celého roku prostřednictvím OZS.
Žádosti podávané průběžně mohou studenti zasílat na OZS (Ing. Radek Kovács, Hollar,
kancelář 216a, outgoing@fsv.cuni.cz) s tím, že předloží:
•
•
•
•
•
•

Informace o studijních výsledcích na FSV (výsledky z SIS s vyznačeným studijním
průměrem).
Životopis v angličtině (max. 1-2 normostran).
Motivační dopis v angličtině zahrnující souvislost krátkodobé mobility se studijním
oborem (max. 1 stránka).
Doklad o jazykové způsobilosti (nejlépe jazykový certifikát).
Informaci o předpokládaném termínu krátkodobé mobility, název organizace a
jméno, telefonní číslo a e-mail kontaktní osoby.
Vyjádřený souhlas s konáním stáže garanta studijního oboru (příp. ředitele
institutu). Formulář je ke stažení zde:
https://fsv.cuni.cz/mobilita/erasmus/erasmus-staze

Žádosti v rámci výběrového řízení (netýká se IKSŽ a IPS) mohou studenti podávat na
příslušný institut s tím, že předloží:
•
•

Informace o studijních výsledcích na FSV (výsledky z SIS s vyznačeným studijním
průměrem).
Životopis v angličtině (max. 1-2 normostran).
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•
•
•

Motivační dopis v angličtině zahrnující souvislost krátkodobé mobility se studijním
oborem (max. 1 normostrana).
Doklad o jazykové způsobilosti (nejlépe jazykový certifikát).
Informaci o předpokládaném termínu krátkodobé mobility, název organizace a
jméno, telefonní číslo a e-mail kontaktní osoby.

Termín odevzdání přihlášek je čtvrtek, 30. října 2021 do konce úředních hodin
(přihlášky prosím odevzdejte příslušným koordinátorům viz níže). Ústní pohovory
proběhnou dle oznámení jednotlivých institutů.
Termín odevzdání Protokolů o výběrových řízeních na OZS je pátek 5. listopadu 2021.
Seznam koordinátorů za jednotlivé instituty:
• Studenti IES odevzdávají přihlášky na sekretariát ředitele v Opletalově 26.
Informace o výběrovém řízení podává Mgr. Eliška Krohová
(eliska.krohova@fsv.cuni.cz).
• Studenti IMS na sekretariát institutu v Pekařské 10 k rukám Bc. Barbory
Krempaské, B.A. (internacionalizace.ims@fsv.cuni.cz).
• Studenti ISS v kanceláři č. 414 na institutu v Pekařské 16. Informace o výběrovém
řízení podává Mgr.Terezie Hanzlíková (terezie.hanzlikova@fsv.cuni.cz).
• Studenti IKSŽ a IPS se přihlašují přímo na OZS OZS (Ing. Radek Kovács, Hollar,
kancelář 216a, outgoing@fsv.cuni.cz), instituty výběrová řízení neorganizují.
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