V Praze, 28. dubna 2017

Semestrální pobyty na East China University of Political Science and Law,
Šanghaj, Čína, letní semestr 2017/2018
Na základě mezifakultní výměnné dohody s East China University of Political Science and Law,
Šanghaj, Čína nabízíme studentům možnost přihlásit se k výběrovému řízení na studijní pobyty na
této škole. FSV UK může vybrat 2 kandidáty na letní semestr v akademickém roce 2017/2018.
Více informací o škole najdete zde:
http://www.ecupl.edu.cn/english/wnternationalwtudentwdmission/list.psp
Podmínky studia: Studenti přijatí v rámci dohody neplatí školné. Ostatní náklady, tj. ubytování,
stravování, cestu a zdravotní pojištění si studenti hradí sami. Vybraní studenti si mohou požádat o
příspěvek z Fondu Mobility až do výše 70.000Kč.
Pozor! Vyjíždět mohou studenti magisterských i bakalářských oborů. Studenti si však mohou vybírat
pouze předměty na úrovni Undergraduate, převážně se jedná o kurzy se zaměřením na právo.
Podmínky účasti ve výběru: studijní průměr do 2,00; absolvování minimálně 2 semestrů na VŠ
v době podání přihlášky; velmi dobrá angličtina.
Před podáním přihlášky v tištěné podobě na OZS Ing. Ireně Taurové (kancelář č. 217), uchazeč
vyplní 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 Ability z Kabinetu jazykové přípravy (nutné žádat nejméně s týdenním
předstihem)
 Kopii doporučujícího dopisu od akademika FSV UK (v českém či anglickém jazyce) – originál
dopisu budete přikládat k žádosti o Fond mobility v případě úspěšného výběru
Termín na odevzdání přihlášek na OZS Blance Weidnerové, kancelář 217, 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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