
Výběrové řízení na 
zahraniční výjezdy s podporou  

Stipendia VŠB-TUO v ZS 2018/2019 
 
VŠB-TU Ostrava vyhlašuje výběrové řízení na zahraniční výjezdy s podporou Stipendia VŠB-TUO v ZS 
2018//2019. 
Stipendium se vztahuje na:  

 zahraniční studijní pobyty:  
o na partnerských univerzitách, na kterých jsou studenti osvobození od placení školného, seznam 

partnerských univerzit je uveden v příloze č. 1, 
o na univerzitách, s nimiž není podepsána smlouva o výměně studentů, studenti vyjíždějí jako tzv. free-

movers. Tuto univerzitu si studenti hledají samostatně a to v dostatečném časovém předstihu. 
Univerzity mohou požadovat úhradu školného, 

 praktické stáže na univerzitách/zahraničních institucích – student si hledá zahraniční instituci a domlouvá 
podmínky stáže samostatně. 

 
ORGANIZACE VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ: 

 Výběrové řízení proběhne formou osobního pohovoru, který je veden v anglickém jazyce. Během výběrového 
řízení bude posouzen studijní prospěch uchazeče, motivace studenta k výjezdu a znalost anglického jazyka.  

 
STIPENDIUM: 

 Na pobyt bude studentům poskytnuto stipendium VŠB-TUO ve výši max. 17.000,- Kč na měsíc pobytu (dle 
cílové destinace). Výše stipendií je uvedena v příloze č. 2.  

 
POŽADAVKY NA UCHAZEČE:  

 splněny studijní povinnosti z předchozích období,  

 splněny fakultní podmínky pro výjezd (např. u studentů EKF jsou podmínkou jazykové testy), 

 znalost anglického jazyka (pozn. partnerská univerzita v Kolumbii požaduje znalost španělského jazyka). 
 
NABÍDKA NENÍ URČENA:  

 studentům, kteří budou v ZS AR 2018/19 studenti 1. ročníku doktorského studia, 

 studentům, kterým je vyměřen poplatek za studium delší než standardní doba studia zvětšená o jeden rok podle 
§ 58 zákona č. 111/1998 o vysokých školách v platném znění. 

 
DOKUMENTACE:  
 

 Přihláška k výběrovému řízení  - příloha č. 3, 

 Mobility Agreement pro studijní pobyty (příloha č. 4) nebo pro praktické stáže (příloha č. 5) dále jen LA – 
vyplňujte pouze 1. a 2. stranu, LA bude podepsaný uchazečem o stipendium a fakultním koordinátorem; 
doporučený rozsah vybraných předmětů je 20 - 30 ECTS kreditních bodů, počet zvolených předmětů a kreditů je 
nutno konzultovat s fakultním koordinátorem, 

 přehled výsledků celého dosavadního studia na VŠB-TUO v anglickém jazyce, potvrzený studijním oddělením 
fakulty, 

 motivační dopis v anglickém jazyce, adresovaný zahraniční univerzitě/instituci a podepsaný uchazečem,   

 je možné přiložit kopii dokladu (certifikátu) o složení zkoušky z anglického jazyka. 
 
ADRESA ODEVZDÁNÍ DOKUMENTACE:  
Marta Blaštíková 
9230 Mobility studentů, kancelář A-338 
VŠB-TU Ostrava  
17. listopadu 15/2172  
708 33 Ostrava-Poruba  
 
TERMÍN PRO ODEVZDÁNÍ DOKUMENTACE: 26. 2. 2018 do 9:00 hodin. 
Pohovory s uchazeči se budou konat dne 2. 3. 2018.  
 
Pozvánka k osobnímu pohovoru a další korespondence týkající se výběrového řízení bude uchazečům zaslána 
elektronicky na e-mailovou adresu uchazeče, uvedenou v přihlášce.  
Přihlášky odevzdané nekompletní nebo odevzdané po termínu nebudou do výběrového řízení zařazeny.  


