VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ
STUDENTSKÉ MOBILITY, LLP/ERASMUS
LETNÍ SEMESTR 2010/2011
Poznejte studentský život v jiné zemi….
…na vlastní kůži!!!
Kdo může žádat:
Studenti bakalářského,
magisterského i doktorského
studijního programu jak formy
prezenční tak kombinované, kteří
jsou zapsáni alespoň do druhého
ročníku studia.

Jak žádat:
Vyplňte přihlášku, kterou si můžete
stáhnout na našem webu.
Poté budete zařazeni do výběrového
řízení.
Veškeré informace o výběrovém
řízení níže.

1. kolo výběrového řízení

Prokázání jazykových dovedností
pořádá: Centrum mezinárodních mobilit (CMM) a Jazykové centrum (JC) UPa
Je možné vybrat si ze dvou variant testů z anglického jazyka:
1. A1 – základní úroveň
Zkouška je pouze ústního charakteru. Lze získat 10 bodů. Při nedosažení hranice 10 bodů, uchazeč nepostupuje do
druhého kola výběrového řízení.
2. A2 – úroveň CEFR B1
Zkouška se sestává z písemného testu a ústní zkoušky. Pro postup do druhého kola je nutné získat min. 10 bodů, a
z celé zkoušky lze dosáhnout max. 40 bodů.
Pozn.: Při výběru zkoušky z anglického jazyka varianty A1-základní úroveň, si uchazeč/ka může zvolit (v druhém kole
výběrového řízení) další jazykovou zkoušku, a to z jazyka: německého, francouzského nebo španělského. Uchazeč
může z testu získat až 30 bodů, a doplnit tak max. hranici 40 bodů za jazykové dovednosti. Test má formu jak
písemnou tak ústní.
Na ústní zkoušky z cizích jazyků si uchazeči donesou krátký motivační dopis v daném cizím jazyce.
Jazykové zkoušky proběhnou v termínu: 19. - 22. 10. 2010
Výsledky z prvního kola VŘ: 25. 10. 2010
Jazykové zkoušky lze prominout v případě, že uchazeč/ka již vlastní mezinárodně uznávaný certifikát z cizího jazyka. Vhodnost
takového certifikátu bude posuzována individuálně (dle kritérií viz tabulka Seznam uznávaných jazykových zkoušek).

2. kolo výběrového řízení

Další předpoklady pro účast ve studentské mobilitě
pořádá: Dopravní fakulta Jana Pernera,CMM a JC UPa
V druhém kole výběrové řízení lze získat body za následující:
1. Prospěch studenta za předchozí akademický rok: max. 20 bodů
2. Účast v Buddy programu: max. 10 bodů
3. Další jazyková zkouška (více viz.: poznámka v 1. kole VŘ): max. 30 bodů
4. Výběrové řízení pořádané DFJP: max. 20 bodů
U výběrového řízení konaného na DFJP se především zkoumá uchazečův zájem o účast ve studentské mobilitě, s čímž
souvisí obhájení vhodnosti výběru zahraniční školy a studovaných předmětů, prokázání zájmu o danou problematiku
a další předpoklady pro účast ve studentské mobilitě formou ústního pohovoru.
Ústní pohovory se uskuteční v termínu: 26. – 27. 10. 2010
MAXIMÁLNĚ LZE TEDY ZÍSKAT 100 BODŮ. VÝSLEDKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ BUDOU UVEŘEJNĚNY NA WEBOVÝCH
STRÁNKÁCH UPa 5. LISTOPADU 2010.

