Výběrové řízení na stipendijní pobyt na katedře českého jazyka a literatury
Fakulty pedagogické Západočeské univerzity v Plzni
Při příležitosti vyhlášení akce Rok českého jazyka a literatury 2017 organizované v gesci Českých
center (ČC) a za podpory Ministerstva kultury (MK) a Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy
(MŠMT) vyhlašuje děkan Fakulty pedagogické Západočeské univerzity v Plzni výběrové řízení na
stipendijní pobyt na katedře českého jazyka.
Stipendijní pobyt je určen studentům bakalářských nebo magisterských studijních programů oboru
bohemistika na zahraničních vysokých školách. Podmínkou je úroveň znalostí češtiny minimálně
B1 – B2 podle Evropského referenčního rámce jazyků.
Studium je pro pozvané bezplatné, účastníci si hradí ubytování a stravu. Ubytování na
vysokoškolských kolejích ZČU bude zajištěno za stejných podmínek jako mají čeští studenti.
V nabídce předmětů pro akademický rok 2017/2018 jsou základní jazykovědné a literárněvědné
disciplíny zařazené do studijních plánů oboru Český jazyk se zaměřením na vzdělávání, dostupné od
1.4.2017 zde: http://www.zcu.cz/ects/ECTS_Part1/studijni-predmety/fpe/

Termín a délka studijního pobytu:
akademický rok 2017/2018, minimálně 1 semestr, maximálně 2 semestry
Termín podání žádosti:
31. 8. 2017 (pro zimní semestr akademického roku 2017/2018)
15. 10. 2017 (pro letní semestr akademického roku 2017/2018)
Výše stipendia:
5 000 Kč na jeden měsíc.
Kritéria výběru:
 úroveň znalosti českého jazyka jako oborové disciplíny,
 vnitřní motivace ke studiu na Západočeské univerzitě v Plzni v širším sociokulturním
kontextu.

Postup při podávání žádosti:
Student zašle e-mailem kontaktní osobě na níže uvedeném formuláři přihlášku do výběrového řízení
s následujícími přílohami:
 motivační dopis v českém jazyce (student vysvětlí motivaci pro podání přihlášky, časový plán
své mobility včetně orientačního výčtu předmětů, o jejichž studium má zájem),
 doporučující dopis z vysílající instituce (zahraniční vysoké školy, fakulty, katedry).
Všechny dokumenty musí být zaslány e-mailem formou naskenovaného podepsaného originálu na
níže uvedenou kontaktní adresu.

Kontaktní osoba:
Eva Kotoučová, Odbor zahraničních vztahů ZČU, e-mail: ekotouc@rek.zcu.cz

PŘIHLÁŠKA

VYSÍLAJÍCÍ INSTITUCE
Název a úplná adresa:

Kontaktní osoba:
Telefon:
E-mail:

STUDENT – OSOBNÍ ÚDAJE
Příjmení:

: Jméno
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Národnost:

Číslo pasu:
Pas platný do:
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Telefon:
E-mail:
Podpis studenta:

Trvalé bydliště(pokud se liší):

