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VIA ZS 2017/2018 

Nabídka studijních pobytů a praktických stáží mimo E+  

Chcete se zúčastnit studijního pobytu či praktické stáže v zahraničí na základě uzavřených 

meziuniverzitních partnerských smluv anebo vyjet jako tzv. freemover (tj. „na vlastní pěst“ mimo 

rámec existujících výměnných/stipendijních programů)? 

Nebojíte-li se nové zkušenosti v zemích mimo program mobilit Erasmus+, čtěte pozorně následující 

řádky. 

a) Meziuniverzitní partnerské smlouvy (mimo E+) nabízejí studentům kromě tradičních 

jedno- a dvousemestrálních pobytů také praktické stáže v délce min. 30 dnů.  

Máte-li zájem o vycestování v rámci těchto dohod, je třeba, abyste si nejdříve ověřili, zda je 

v dohodě s danou zahraniční partnerskou univerzitou zakotvena možnost studentské mobility 

(existující Exchange Agreement) a zda je na této univerzitě Vámi studovaný nebo příbuzný 

program zastoupen.  

POZOR: Výjezdy na instituce, s nimiž existují tzv. Meziinstitucionální dohody v rámci programu Erasmus+ a výjezd je 

možné hradit z prostředků Erasmus+, mohou být podpořeny pouze v odůvodněných případech. Stipendium neslouží 

k pokrytí výdajů pro účast na konferencích a workshopech. 

Přehled všech meziuniverzitních partnerských smluv naleznete zde: 

dostupný na http://study.osu.eu v sekci Exchange Programmes. Aktuální seznam poskytnou fakultní referenti pro zahraniční vztahy. 

b) Freemover - výhodou tohoto typu výjezdu je, že si můžete vybrat prakticky jakoukoliv 

zahraniční univerzitu, o kterou máte zájem. Nebudete tedy omezeni žádnou nabídkou 

a budete moci vyjet na univerzitu dle svého přání. Veškerou administraci spojenou s přijetím 

a studijním pobytem na zahraniční instituci si však zařizujete sami. U této formy výjezdu 

nemusí mít fakulta s přijímající vzdělávací institucí uzavřenou bilaterální smlouvu.  

 

Typ mobility: za studentskou mobilitu je považován výjezd studenta OU, na zahraniční instituci 

za účelem studia nebo realizace praxe/praktické stáže vyplývající ze studijního programu 

Délka pobytu: studijní pobyt v délce min. 1 semestr, studijní/praktická stáž v délce min. 30 dní  

Forma studia: Mgr. a Ph.D. studenti prezenčního, příp. kombinovaného studia   

Počet míst: není stanoven  

 

 

http://study.osu.eu/
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 Podmínky:  

- Pokud existuje dohoda o výměně studentů, student je obvykle osvobozen od placení školného 

dle podmínek uvedených ve Smlouvě o výměně studentů; povinnost úhrady dalších poplatků, 

např. zápisné, poplatek za zkoušky, poplatky za přístup do laboratoří a knihoven, je nutné 

předem ověřit. 

- Student si hradí zpáteční letenku a životní náklady, na jejichž pokrytí mu OU poskytne 

jednorázové stipendium. 

- Uchazeč o mobilitu je občanem České republiky nebo občanem jiného státu studujícím 

na OU v akreditovaném studijním programu. 

- Student nesmí před nebo během pobytu v zahraničí studium na OU přerušit ani ukončit. 

- Výjezdy je nutné započít v období od září do prosince roku 2017. 

- Studované předměty/ kurzy musí být příbuzné se studijním plánem studenta na OU, aby je 

bylo možné následně uznat. 

Účel: 

 

Mobilitou se rozumí výjezd studenta na zahraniční instituci za účelem studia nebo realizace praxe 

vyplývající ze studijního programu. 

 

1) Absolvování celého semestru výuky  na zahraniční instituci včetně doložení absolvovaných 

výsledků studia (Transcript of Records), odpovídajícímu ekvivalentu splnění min. 20 ECTS 

kreditů.  

 

2) Zpracování podkladů pro diplomovou či disertační práci včetně sběru materiálů, 

např. v knihovně, laboratoři, archivu. 

 

3) Získání odborné praxe v rámci praktické stáže na univerzitě, ve výzkumném nebo školicím 

středisku, příp. v jiné organizaci navázané na partnerskou univerzitu, soukromém sektoru, 

mezinárodní organizaci či státní instituci. V příp. praktické stáže se jedná o práci v rozsahu 

plného pracovního úvazku podle předem dohodnutého pracovního plánu, zejména pak pracovní 

doba praktické stáže musí odpovídat standardům plného pracovního úvazku v dané zemi. 

 

4) Absolvování mezinárodní letní školy s programem v délce min. 4 týdnů.  

 

Rádi bychom vás informovali, že OU, která se podílí na přípravě mezinárodní letní školy 

pořádané ve dnech 25. 6. – 23. 7. 2017 partnerskou univerzitou - Chonnam National University 

(CNU, Chonnam, Jihokorejská republika) – získala 5 míst pro naše studenty. Více informací 

naleznete v brožuře CNU1. Video z mezinárodní letní školy 2016 je k dispozici zde:  

https://www.youtube.com/watch?v=PxvEv8mMc8M. 

 

Kritériem výběru úspěšného studenta bude tzv. přidaná hodnota, kterou mobilita studenta 

přinese jak domovské instituci, tak samotnému studentu. Cílem musí být prokazatelné zvýšení 

kvality ve formě popisu a zavedení nové metody, publikační činnosti, studia na prestižní 

univerzitě/katedře nebo pod vedením úspěšného garanta nebo práce na diplomové či disertační práci. 

 

                                                 
1 Pro studenty OU je termín přihlášek posunut na 10. 4. 2017 (neplatí tedy termín uvedený v brožuře - 17. 3. 2017).   
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 Výše stipendia: O výši stipendia, které může dosahovat max. 90 % celkových předpokládaných 

nákladů, rozhodne prorektor pro mezinárodní vztahy na základě doporučení výběrové komise.  

 

PŘED VÝJEZDEM 

Dokumenty nezbytné k předložení International Office, pracoviště rektorátu 

 Přihláška k výjezdu (příloha .xls) 

 CV v češtině 

 Ověření jazykové způsobilosti – min. úroveň B1 (jazykové testování v týdnu od 20. 3.)  

 Studijní výsledky za poslední jeden semestr (studijní průměr) 

 Návrh rozpočtu – s ohledem na maximální hospodárnost 

 Pozvání od odborníka z instituce, kde se má mobilita uskutečnit (povinné pro praktické 

stáže a mobility v režimu freemover – potvrzení přijetí) 

Zájemci odevzdají výše uvedené podklady na níže uvedenou adresu do 10. března 2017, 12:00 hod. 

(obálku, prosím, označte heslem „VIA“). Do tohoto termínu také student zašle elektronickou verzi 

přihlášky ve formátu .xls (bez podpisů koordinátora a garanta) na adresu ivana.adamikova@osu.cz.  

 

International Office (pracoviště rektorátu OU) 

Mgr. Ivana Adamiková 

Dvořákova 7 

701 03 Ostrava 

Přihlášky odevzdané nekompletní nebo odevzdané po termínu nebudou moci být zařazeny 

do výběrového řízení. 

Průběh výběrového řízení  

Jazykové testování k ověření jazykové způsobilosti na úrovni min. B1 (test z jazyka, ve kterém bude 

uchazeč komunikovat na zvolené instituci) – v týdnu od 20. 3. (1 řádný a 1 náhradní termín). 

Zkouška sestává z testu zaměřeného na komunikační dovednosti v jazyce mobility a krátkého ústního 

pohovoru v jazyce mobility. Povinnosti projít testováním jsou zbaveni uchazeči, pro něž je jazyk 

mobility studijním oborem. 

Výběrové řízení proběhne v týdnu od 3. dubna 2017.  

Složení výběrové komise: proděkani pro zahraniční vztahy jednotlivých fakult, vedoucí International 

Office (tajemnice výběrové komise). Je v pravomoci výběrové komise krátit výši stipendia i délku 

mobility s ohledem na kvalitu předkládaného záměru a souhrnný rozpočet.  

Základní kritéria pro posouzení žádostí o mobilitu jsou: 

1. Odůvodnění studijního pobytu/praktické stáže 

2. Přínos studijního pobytu/praktické stáže pro vypracování závěrečné práce 

3. Publikační výstup  
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 4. QS ranking zvolené vysoké školy nebo úroveň přijímajícího pracoviště (není nutné v případě 

výjezdu na instituci, se kterou existuje smlouva o výměně studentů, tzn. Exchange 

Agreement) 

5. Přínos pro pracoviště/katedru/univerzitu 

Posuzovány budou rovněž studijní výsledky a jazyková způsobilost studenta a předkládaný rozpočet 

pro realizaci mobility.  

Výsledky výběrového řízení budou postoupeny prorektorovi pro mezinárodní vztahy, který rozhodne 

o konečném počtu mobilit a výši stipendia. Úspěšní uchazeči jsou informování o výsledku 

výběrového řízení nejpozději do 14. dubna 2017.  

Vybraní uchazeči jsou nominováni na partnerskou univerzitu. Poté budou osloveni, aby vyplnili 

přihlášku ke studiu na zvolené partnerské univerzitě a dodali další požadované dokumenty (doklad 

o dostatečném finančním krytí, příp. očkování apod.). Po obdržení přihlášek partnerská univerzita 

zváží, zda nominované studenty OU přijme.  

 

Vízum  
 

Student si sám ověří, zda existuje vízová povinnost v zemi studia nebo praktické stáže. Informace 

o žádostech o víza je možné najít na stránkách Ministerstva zahraničních věcí ČR a na webových 

stránkách každé ze zahraničních univerzit. 

 

PO NÁVRATU 

Po návratu ze studijního pobytu obdrží koordinátor mobilit na příslušné fakultě od partnerské 

univerzity v zahraničí doklad o absolvování studia v zahraničí (většinou pod názvem Transcript 

of Records).  

Zpráva z pobytu - po absolvování výměnného pobytu student do 30 dní vyhotoví zprávu z pobytu, 

kde stručně zhodnotí na jedné až dvou stranách formátu A4 studium v zahraničí a popíše praktické 

zkušenosti (využitelné pro další práci referátů zahraničních vztahů a pro informování budoucích 

zájemců o výměnný pobyt). 

 

Bližší informace  

Fakultní koordinátoři pro zahraniční vztahy 

 


