V Praze, 28. dubna 2017

Semestrální stipendijní pobyty na Australian National University, Letní
semestr 2017/2018
Na základě mezifakultní výměnné dohody s Australian National University (ANU) nabízíme
studentům možnost přihlásit se k výběrovému řízení na studijní pobyty na této univerzitě. FSV může
vybrat 2 kandidátů k vyslání v letním semestru ak. roku 2017/18.
Na ANU probíhá letní semestr vždy od února do června.
Podmínky studia a financování: studenti přijatí v rámci mezifakultní dohody neplatí školné. Ostatní
náklady, tj. ubytování, stravování, cestu a zdravotní pojištění si hradí sami (zdravotní pojištění
organizuje ANU). Vybraní studenti si mohou požádat o příspěvek z Fondu mobility UK.
Podmínky účasti ve výběru: studijní průměr do 2,00; absolvování minimálně 2 semestrů na VŠ
v době podání přihlášky; velmi dobrá angličtina.
Postup pro přihlášení a požadavky na uchazeče naleznete zde:
http://www.anu.edu.au/study/apply/applying-for-exchange-at-anu
Požadavky na jazykovou způsobilost pro přijetí naleznete zde, prosím čtěte pozorně:
https://policies.anu.edu.au/ppl/document/ANUP_000408
Studenti mohou kromě jazykových certifikátů předložit také Certificate of English Language
Proficiency vyplněný a potvrzený KJP FSV UK. Uchazeči musí prokázat ve všech částech (čtení,
psaní, mluvený projev, poslech) úroveň nejméně C1. Studenti, kteří se hlásí na College of Law, musí
prokázat celkovou úroveň C2 (čtení a psaní - úroveň C2; mluvený projev a poslech - úroveň C1).
Před podáním přihlášky v tištěné podobě na OZS Ing. Ireně Tauerové (kancelář č. 217) vyplní
uchazeč následující e-form: http://goo.gl/forms/PKVfu0K1eX
Uchazeči dále předloží:
 Informace o studijních výsledcích na FSV (stačí výsledky z SIS, ale prosím jasně
označit studijní průměr)
 Životopis v angličtině
 Motivační dopis v angličtině
 Konkrétní studijní plán v angličtině
 Potvrzení o jazykové způsobilosti (certifikáty TOEFL, IELTS, CAE, či potvrzení
Certificate of English Language Proficiency od univerzity)
Termín na odevzdání přihlášek na OZS je pátek, 2. června 2017 do 14:00.
Na přihlášky podané po tomto termínu nebude brán zřetel.
Ústní pohovory proběhnou 7. 6. 2017 od 9:00 hodin.
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