Vyhlašuje od 1. 6. 2022 do 31. 12. 2022

PRŮBĚŽNOU VÝZVU
na zahraniční praktické stáže pro studenty v rámci programu Erasmus+

Mobilita studentů
•
•

•

praktická stáž v podniku nebo na jiném relevantním pracovišti v zahraničí
délka 2-12 měsíců (realizace na základě trojstranné dohody mezi studentem, vysílající vysokoškolskou institucí a
přijímající organizací, institucí, podnikem)
možnost vyjet již v prvním ročníku

Absolventská stáž
•

•

v podniku nebo na jiném relevantním pracovišti v zahraničí, na kterou je možné vyjet do jednoho roku od úspěšného
ukončení studia v délce 2-12 měsíců (realizace na základě trojstranné dohody mezi studentem, vysílající vysokoškolskou
institucí a přijímající organizací, institucí, podnikem)
nutnost přihlásit se před absolvováním studia

Kritéria
V rámci výběrového řízení bude přihlíženo k následujícímu:
• studijní výsledky
• prokázaná jazyková úroveň (jazykové zkoušky FCE, CAE, absolvovaná výuka v anglickém jazyce, apod. mohou být
výhodou)
• motivace (kam chcete jet a proč, Vaše představa o stáži, na kterou chcete jet)
• nižší priorita bude dána uchazečům, kteří ve stejném cyklu studia absolvovali mobilitu v rámci programu LLP-Erasmus,
Erasmus Mundus nebo Erasmus+

Jak se přihlásit
Sběr přihlášek probíhá průběžně po celou dobu trvání výzvy nebo do vyčerpání finančních prostředků grantu. Vyhodnocení
obdrží student po podání kompletní přihlášky na studijní e-mail. Vyhodnocení přihlášek probíhá průběžně po celou dobu
trvání výzvy nebo do vyčerpání finančních prostředků grantu.
Pro přihlášení do výběrového řízení je třeba zaslat následující:
• Přihláška v kontaktním formuláři na ambis.cz/erasmus
• Motivační pohovor
• Životopis (v AJ), kde uvedete aktuální kontaktní údaje, případně jazykové znalosti a jejich úroveň (maximálně dvě A4).
Registraci na motivační pohovor i životopis zašlete pomocí kontaktního formuláře na ambis.cz/erasmus. O výsledcích
výběrového řízení Vás budeme informovat e-mailem.
Pro mobility v tomto akademickém roce budou využity finanční prostředky z evropských výzev 2020 a 2022 pro realizaci
mobilit, a to v souladu s jejich konkrétními podmínkami čerpání.
Oddělení Erasmus+ má pravomoc rozhodnout o tom, z jaké výzvy budou finanční prostředky čerpány. Uchazeč o mobilitu
bude o té skutečnosti informován.
(Pozn.: Podmínkou pro konání zahraničních pobytů pro studenty je přidělení grantu z prostředků programu Erasmus+
Národní grantovou agenturou.)
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