V Praze, 10. dubna 2017

Semestrální pobyty v Japonsku, letní semestr 2017/2018
Na základě meziuniverzitních dohod s univerzitami v Japonsku nabízíme studentům možnost
přihlásit se k výběrovému řízení na studijní pobyty v těchto zemích. Jedná se o vyslání na
následující partnerské univerzity:
Kobe University
University of Tsukuba, Tsukuba
Waseda University, Tokyo
Tokyo University for Foreign Studies, Tokyo
Doshisha University, Kyóto
Pobyt je otevřen studentům všech oborů vyučovaných na FSV, ovšem spolupráce s
japonskými univerzitami je určena především studentům japonských studií. Termín vyslání
bude letní semestr 2017/2018. FSV může jmenovat do výběru až 3 kandidáty na každou
univerzitu (3 na University of Tsukuba, 2 na Waseda University a 1 na Tokyo University for
Foreign Studies a na Doshisha University – na této univerzitě je možnost kompletního
magisterského nebo doktorskému studia, tedy na cca 2 - 3 roky, s možností získání titulu).
Konečné výběrové řízení proběhne na RUK.
Informace k výběrovému řízení: http://www.cuni.cz/UK-3685.html
Podmínky studia: Výměnní studenti UK nehradí poplatky za školné. Vybraný kandidát si
může zažádat o příspěvek z Fondu mobility UK (http://intranet.fsv.cuni.cz/FSVINT1334.html).
Podmínky účasti ve výběru: studijní průměr do 2,00; aktuální zápis minimálně do 2. ročníku
Bc. studia nebo minimálně do 1. ročníku Mgr. studia v době podání přihlášky; velmi dobrá
angličtina.
Před podáním přihlášky v tištěné podobě na OZS Dominice Formánkové (kancelář č. 217),
uchazeč vyplní následující E-application: http://goo.gl/forms/PKVfu0K1eX
Podklady k výběrovému řízení (v angličtině, ve dvojím vyhotovení – originál a kopie):
 CV (uveďte e-mail a mobil)
 motivační dopis
 konkrétní studijní plán na partnerské univerzitě
 doporučující dopis vyučujícího z katedry (může být v angličtině)
 oficiální doklad o jazykové způsobilosti min. na úrovni B2 (certifikát o vykonané
zkoušce, nebo potvrzení z katedry jazyků)
 potvrzený výpis studijních výsledků a celkový studijní průměr, obojí za celé studium na
VŠ (v češtině)
 kopie pasu
Termín odevzdání přihlášek na OZS je středa, 19. dubna 2017.
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Další podmínky/poznámky – ČTĚTE POZORNĚ!!:
Je nutné si předem zjistit, zda příslušná univerzita nabízí požadované kurzy v angličtině. Dále,
pokud partnerská univerzita požaduje další dokumenty kromě uvedených na předchozí straně,
musíte je předložit rovněž.
Na většině japonských univerzit je možné se zapojit spolu s podáváním přihlášky do
výběrového řízení na následující stipendia:
Mombukagakusho (MEXT), což je velmi prestižní vládní stipendium udělované studentům v
magisterském a doktorském studijním programu. O jeho přidělení rozhoduje japonské
ministerstvo školství. Výše tohoto stipendia je různá. Pohybuje se kolem 120 000 JPY.
Dále je to JASSO stipendium, což je polovládní stipendium, o které podává návrh japonská
univerzita. Většinou je dle dohod nabízena UK možnost přihlásit do soutěže o stipendium
jednoho studenta za celou UK.
Pokud uvažujete o studiu v Japonsku, pak obecně pro všechny partnerské japonské univerzity
platí nutnost předem prověřit své finanční možnosti. I přesto, že po Vás nebudou v rámci
dohody japonské univerzity požadovat školné, je pobyt na japonské univerzitě finančně
náročný. Není také možné automaticky spoléhat na podporu z univerzitních zdrojů.
Další odkazy:
RUK Japonsko: http://www.cuni.cz/UK-3685.html
Velvyslanectví Japonska: http://www.cz.emb-japan.go.jp/itprtop_cs/index.html
Kobe University: http://www.kobe-u.ac.jp/en/
University of Tsukuba:
http://www.tsukuba.ac.jp/english/visitors/
http://www.tsukuba.ac.jp/english/global/index.html
Waseda University: https://www.waseda.jp/inst/cie/en/exchange
Tokyo University for Foreign Studies: http://www.tufs.ac.jp/english/intlaffairs/
Doshisha University:
http://cjlc.doshisha.ac.jp/ryugaku/english/studyinkyoto/front_03/index.html

Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd / Smetanovo nábřeží 6, 110 01 Praha 1
info@fsv.cuni.cz, tel: 222 112 111

www.fsv.cuni.cz

