V Praze, 23. listopadu 2016
Fond mobility UK – jarní termín 2017
Vážení,
rádi bychom Vás upozornili na možnost získání prostředků z Fondu mobility UK pro období od dubna
2017 a dále na akademický rok 2017/2018.
Fond mobility slouží jako podpůrný nástroj k rozšiřování mezinárodních styků univerzity. Finanční
podporu z fondu lze poskytnout jak studentovi, tak akademickému pracovníkovi. Podpora se může
týkat pobytů hostujících profesorů nebo vědeckých pracovníků na UK, vysílání studentů UK do
zahraničí nebo studia zahraničních studentů na UK. Z fondu lze hradit maximálně 1/2
z předpokládaných nákladů.
Vzhledem k rychle rostoucímu objemu žádostí předkládaných studenty FSV, které již daleko přesahují
reálné možnosti financování, upozorňujeme na následující interní pravidla FSV, která mají sloužit ke
zvýšení úspěšnosti zbývajících žádosti.
1) Doporučovány budou výhradně žádosti studentů denního studia bakalářského, magisterského
a doktorského studia v denní formě.
2) Studenti magisterského studia, kteří chtějí žádat o podporu studia formou tzv. "freemovers"
(tj. na zahraničních univerzitách mimo smluvních partnerů nabízených v rámci recipročních
dohod), musí s dostatečným předstihem žádat vedení institutu o doporučení; bez podpisu
ředitele nebude jejich žádost podpořena.
3) Studenti doktorského studia žádající o podporu dlouhodobého studijního pobytu, resp. studia
v magisterském programu, předkládají zdůvodnění významu studia pro zpracování disertační
práce a vyjádření školitele o uznání studia jako integrální časti individuálního studijního
plánu.
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Žádosti do Fondu mobility UK se podávají výhradně prostřednictvím oddělení zahraničních styků
FSV a to následujícím způsobem:
1) Uchazeči/uchazečky o příspěvek z Fondu mobility jsou povinni nejprve vyplnit elektronický
formulář:
a. Pro studium na zahraniční univerzitě; účast studentů na studijních či odborných akcích
v zahraničí; vědecké či výzkumné pobyty v zahraničí:
http://goo.gl/forms/zv26veOzgY

b. Pro pobyty zahraničních vysokoškolských nebo vědeckých pracovníků na univerzitě:
http://goo.gl/forms/n53RL6dRRj
2) A po té předložit tištěnou verzi všech dokumentů žádosti ve 2 vyhotoveních Ireně Tauerové do
kanceláře 217 na OZS do pondělí, 6. března 2017 do 16:30 hodin. Podpis děkana na
přihlášce zajistí OZS.

Žádost o příspěvek z FM obsahuje:
- vyplněný a podepsaný formulář žádosti (http://www.cuni.cz/UK-247.html#2)
- doporučení od jednoho odborného garanta
- doklad o přijetí k vybranému studijnímu oboru na přijímající univerzitě, pokud již bylo zasláno
(u meziuniverzitních a mezifakultních dohod postačí potvrzení nominace ze strany vysílající instituce)
- doložení o jazykové způsobilosti
- motivační dopis/studijní plán
Obecná pravidla fondu a přihlášky naleznete na adrese: http://www.cuni.cz/UK-43.html
Dále upozorňujeme, že termín, uvedený na těchto www stránkách, je termín, do kterého fakulta musí
úředně předat podepsané žádosti na RUK. Pro podání žádostí na OZS platí termín uvedený výše, tedy

pondělí, 6. března 2017 do 16:30 hodin.
V případě dotazů prosím kontaktujte Ing. Irenu Tauerovou (irena.tauerova@fsv.cuni.cz).
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