V Praze, 4. dubna 2017

Trimestrální pobyt na University of Oregon, USA
V rámci meziuniverzitní dohody jsme obdrželi nabídku trimestrálního pobytu pro studenty
FSV na University of Oregon, USA. Pobyt je otevřen studentům všech oborů vyučovaných
na FSV. Uchazeči si mohou vybrat zimní (leden – březen) nebo jarní trimestr (duben –
červen) 2017/2018. FSV může jmenovat 2 kandidáty do výběru; konečné výběrové řízení
proběhne na RUK.
Podmínky studia:
Akademický rok se skládá z podzimního, zimního a jarního trimestru. Výměnní studenti UK
nehradí poplatky za školné. Vybraný kandidát dodá potvrzení z banky o částce na účtu ve výši
5 538 USD (aktuálnost částky si prosím ověřte na stránkách UO), což jsou i odhadované
náklady na jeden trimestr. Zdravotní pojištění pro pobyt je nutné zakoupit na UO (Student
Health Plan, 578 USD), nebo požádat o výjimku a prokázat, že vlastní zakoupené pojištění
splňuje jejich požadavky.
Informace pro výměnné studenty lze nalézt zde: info sheet a na webu RUK: USA
Univerzita vyžaduje certifikát TOEFL nebo IELTS
pro kurzy undergraduate: TOEFL ibt 60 bodů nebo PBT 500; IELTS 6,0
pro kurzy graduate: TOEFL ibt 90 nebo PBT 575, IELTS 7,0
Pokud student zkoušku TOEFL/IELTS nemá, k oficiálnímu dokladu o jazykové způsobilosti
připojí své prohlášení, že se na ni v případě, že bude na rektorátní úrovni vybrán, neprodleně
přihlásí. Do termínu požadovaného univerzitou musí být výsledky již k dispozici.
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):
 CV (uveďte e-mail a mobil)
 motivační dopis
 konkrétní studijní plán na partnerské univerzitě
 doporučující dopis vyučujícího z katedry
 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.
Na přihlášky podané po tomto termínu nebude brán zřetel.
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