POKYNY PRO STUDENTY
K DODATEČNÉMU VÝBĚROVÉMU ŘÍZENÍ PRO STUDIJNÍ VÝJEZDY DO ZAHRANIČÍ
V LETNÍM SEMESTRU 2017/18
1. Přihláška podaná v aplikaci erasmusplus.upol.cz je závazná.
2. Jako univerzity pro možný výjezd zvolte jen ty univerzity, kam skutečně chcete vyjet.
 Mějte na paměti, že ne všichni pojedou na univerzitu, kterou uvedli na prvním místě
výběru.
3. Dopředu si zjistěte, zda vám daná univerzita, nabízené předměty a jazyk výuky budou
vyhovovat.
 Ne všechny univerzity nabízejí výuku v angličtině.
 Pozdější zrušení výjezdů tvoří nepříjemnosti jak na straně UP, tak na straně zahraniční
univerzity.

Průběh výběrového řízení:
1. Mezní termín přihlašování: 28. 9. 2017 do 23:00
2. Hodnocení přihlášek komisí dle stanovených A - kritérií.
3. Přiřazení výjezdů dle preferencí studentů.
 V případě, že zájem o daný výjezd převyšuje více než trojnásobně kapacitu
výjezdu1, rozhodnutí o přiřazení výjezdu bude provedeno na základě porady komise
s přihlédnutím k B – kritériím.
4. Informování studenů o nominacích pro výjezdy.
 V této době je možné dělat případné úpravy výjezdů – po dohodě s koordinátorkou.
5. Vybraní studenti musí s přiřazeným výjezdem souhlasit.
6. Ukončení výběrového řízení: 10. 10. 2017

KRITÉRIA:
A – povinná kritéria, budou hodnocena vždy
B – nepovinná kritéria, bude k nim přihlédnuto při rovnosti získaných bodů a u výjezdů na velmi
žádané univerzity.
(v závorce je uveden maximální možný počet bodů, které lze získat)

A





jazyková výbava2 (5)
téma a zaměření diplomové práce – ve vztahu k výzkumným tématům zahr. univerzity (5)
mimoškolní aktivity související s psychologií, vlastním zaměřením či diplomovou prací
studenta (5)
motivace (10)

Př. Pokud je kapacita pro University of Groningen 2 osoby a přihlásí se jich 7, jde o více než trojnásobek,
takže o konečném výběru bude rozhodovat osobní schůzka komise.
2 Přihlíží se především k relevanci jazyka k jazyku preferované univerzity (jazyku výuky).
1
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pracovní zkušenosti, praxe (3)
další vzdělání (5)
studijní výsledky (3)3






jazykové certifikáty
další znalosti, schopnosti, zájmy
předchozí Erasmus pobyt
dodržení pokynů pro DVŘ

B

POŽADAVKY:

 Do aplikace erasmusplus nahrajte Váš strukturovaný životopis (CV).
 V CV neuvádějte vaše jméno, datum narození atp. – Vaším jediným identifikačním údajem
je v rámci VŘ Vaše osobní číslo studenta!4
 CV nahrajte ve formátu PDF.
 Název souboru: VašeFčíslo_CV.
 Doporučený obsah CV:
 dosavadní studium
 pracovní zkušenosti
 praxe
 další vzdělání – kurzy, tréninky, semináře
 jazyková výbava – všechny jazyky a jejich úroveň + jazykové certifikáty
 další znalosti, schopnosti, zájmy

 Vyplňte doplňující dotazník, který je dostupný zde:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfFPZByHdUgbiItFqfhTSM80YEDj6E_a2_3Oa6lumK2vk6pw/viewform
 V dotazníku neuvádějte vaše jméno, datum narození atp. – Vaším jediným identifikačním
údajem je v rámci VŘ Vaše osobní číslo studenta!

 Do aplikace erasmusplus nahrajte Vaše studijní výsledky.
 Jde o PDF soubor, který získáte po přihlášení do STAGu v sekci Moje studium >> Průběh
studia >> Formulář pro tisk průběhu studia.
 Pokud jste student 1. ročníku navazujícího Mgr. studia, získejte tento výpis za vše předchozí
studium na studijním oddělení nebo doložte naskenovaný dodatek k diplomu, kde je
uveden váš průměr za dosavadní studium.
 Název souboru: VašeFčíslo_studium.

3
4

Body získá student, který má studijní průměr do 1,5 včetně.
Osobní číslo studenta (tzv. F číslo) = číslo, které naleznete ve STAGu vedle vašeho jména.
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