Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS a.s.
vyhlašuje

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ
na zahraniční pobyt pro studenty a zaměstnance v letním semestru
akademického roku 2017/2018 v rámci programu Erasmus+

Mobilita studentů:


studijní pobyt v partnerské vysokoškolské instituci v zahraničí; v délce 3-12 měsíců
(realizace výhradně na základě platných meziinstitucionálních dohod mezi vysílající a
přijímající vysokoškolskou institucí vlastnící ECHE). Na studijní pobyt mohou vyjet
studenti od druhého ročníku.



praktická stáž v podniku nebo na jiném relevantním pracovišti v zahraničí; v délce 212 měsíců (realizace na základě trojstranné dohody mezi studentem, vysílající
vysokoškolskou institucí a přijímající organizací, institucí, podnikem). Nově existuje
také možnost realizace absolventské stáže. Na praktickou stáž je možné vyjet již
v prvním ročníku.

Mobilita zaměstnanců:


výukový pobyt: tato aktivita umožňuje pedagogickým pracovníkům vysokoškolských
institucí nebo pracovníkům z podnikové sféry vyučovat na zahraniční partnerské
vysokoškolské instituci; mobilita zaměstnanců se může uskutečnit v jakémkoliv
oboru/akademické disciplíně;



školení: tato aktivita podporuje profesní rozvoj pedagogických a nepedagogických
pracovníků vysokých škol formou školení v zahraničí (s výjimkou konferencí), stínování
zaměstnance na příslušném pracovišti, náslechů přednášek či odborného kurzu na
partnerské vysokoškolské instituci nebo v jiné příslušné organizaci v zahraničí.
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Kritéria
V rámci výběrového řízení bude přihlíženo k následujícímu:


studijní výsledky (studenti)



prokázaná jazyková úroveň (jazykové zkoušky FCE, CAE, absolvovaná výuka
v anglickém jazyce, apod. mohou být výhodou)



motivace



Nižší priorita bude dána uchazečům, kteří ve stejném cyklu studia absolvovali mobilitu
v rámci programu LLP-Erasmus, Erasmus Mundus nebo Erasmus+. V případě
magisterských kurzů Erasmus Mundus a Společného magisterského studia Erasmus
Mundus se k předchozí účasti přihlíží pouze u držitelů stipendia.

Jak se přihlásit
Pro přihlášení do výběrového řízení je třeba zaslat:


Stručný motivační dopis, kde je třeba uvést, o jaký typ pobytu a jakou instituci máte
zájem (seznam partnerských škol na vyžádání u Erasmus+ Koordinátora)



Do motivačního dopisu poznamenejte i skutečnosti, jako například získaný jazykový
certifikát, apod.

Motivační dopis je třeba zaslat na adresu magdalena.hajickova@vsrr.cz nejpozději do
20.10.2017, v případě, že Vás vybereme jako vhodného kandidáta, pozveme Vás k osobní
schůzce.

V případě jakýchkoliv dotazů se na mne neváhejte obrátit.

Magdaléna Hájíčková
Erasmus+ Koordinátor
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