V Praze, 28. dubna 2017

Semestrální pobyt na International University of Japan,
Letní semestr 2017/2018
Na základě mezifakultní výměnné dohody s International University of Japan, nabízíme
studentům magisterských programů možnost přihlásit se k výběrovému řízení na studijní pobyty
na této škole.
FSV může nominovat pouze 1 kandidáta na letní semestr v akademickém roce 2017/2018.
Více informací o univerzitě naleznete zde: http://gsir.iuj.ac.jp/
http://www.iuj.ac.jp/ir-info/
Finanční podmínky: Studenti přijatí v rámci mezifakultní dohody neplatí školné. Ostatní
náklady, tj. ubytování, stravování, cestu a zdravotní pojištění si hradí sami. Vybraní studenti si
mohou požádat o příspěvek z Fondu Mobility. V případě neúspěchu lze zažádat o příspěvek
z rozvojových programů MŠMT.
Možnosti ubytování:
1. Single-student dormitory (on-campus): Rent: 39,000 yen / month
2. Married-student accommodation (on-campus) Rent: 53,000 yen / month
3. Off-campus apartment (Rent: vary depending upon the type of accommodation, location, etc.)
Odhadované výdaje:
Dormitory maintenance fee JPY 10,000/once when check in
GSO* membership fee JPY 1,500/term *Graduate Student Organization
Meals: JPY 30,000 ~ 40,000/month per person
Books/cases: JPY 10,000 ~ 30,000/term
National Health Insurance JPY 4,000~5,500/term
Miscellaneous: JPY 25,000/month (for utilities and other personal expenses)
Podmínky účasti ve výběru: studijní průměr do 2,00; studenti v době výjezdu musejí být ve
2. ročníku Mgr. studia, Institut: IES, IPS, ISS; velmi dobrá angličtina.
Před podáním přihlášky v tištěné podobě na OZS Ing. Ireně Tauerové (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
Certifikát TOEFL/IELTS
Kopii pasu

Termín 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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