V Praze, 28. dubna 2017

Semestrální pobyty pro studenty IES na
Kyungpook National University v Koreji, letní semestr 2017/2018
Na základě mezifakultní výměnné dohody s Kyungpook National University, nabízíme studentům
možnost přihlásit se k výběrovému řízení na studijní pobyty na této škole. Do výběru se mohou hlásit
pouze studenti oborů IES.
FSV může nominovat 2 kandidáty na letní semestr v akademickém roce 2017/2018. Dohoda vznikla
na základě kontaktů FSV v oboru ekonomie a finance, proto se v současné době nabízí jenom
studentům IES.
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. V případě neúspěchu lze zažádat o příspěvek z rozvojových programů
MŠMT ve výši 10.000,-Kč na měsíc do maximální výše 40.000,-Kč. Vybraní uchazeči získají
automaticky možnost ubytování na kolejích na kampusu univerzity (cena asi 10 00 USD na semestr
zahrnuje 3 jídla denně).
Další informace o studiu a také seznamy nabízených kurzů vyučovaných v angličtině naleznete na
adrese: http://en.knu.ac.kr/
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 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
 Potvrzení o jazykové způsobilosti
 Doporučující dopis od akademika UK
 Kopie pasu
 Potvrzení o studiu
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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