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Semestrální pobyty v Austrálii a na Novém Zélandu červenec – prosinec 2013
Na základě meziuniverzitních dohod s univerzitami v Austrálii a na Novém Zélandu nabízíme
studentům možnost přihlásit se k výběrovému řízení na studijní pobyty v těchto zemích. Jedná se o
vyslání na následující partnerské univerzity:
University of Otago (NZ),
Griffith University
University of Melbourne
University of Queensland
Macquarie University
FSV může jmenovat maximálně 3 kandidáty a 1 náhradníka na každou univerzitu. Dále proběhne
výběrové řízení na RUK, které provede na základě přihlášek studentů prorektor pro zahraniční styky.
Podmínky studia: Studenti přijatí v rámci meziuniverzitní dohody neplatí školné, ovšem veškeré
další náklady si musí hradit sami. Mohou si však zažádat o příspěvek z Fondu mobility UK.
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 (viz
poznámky níže).
Uchazeči předloží:
Informace o studijních výsledcích na FSV (stačí výsledky z SIS, ale prosím jasně označit studijní
průměr)
Životopis v angličtině (max. 1-2 stránky)
Motivační dopis v angličtině zahrnující studijní plán (max. 1-2 stránky)
Doklad o jazykové způsobilosti (viz níže)
Veškeré dokumenty do výběrového řízení musí být ve dvojím vyhotovení.
Termín na odevzdání přihlášek na OZS je středa, 6. února 2013.
Ústní pohovory proběhnou s největší pravděpodobností v pondělí, 11. února v odpoledních
hodinách.
Další podmínky/poznámky – ČTĚTE POZORNĚ!!:
Jedná se zásadně o jednosemestrální výměnné pobyty s pevně stanoveným termínem. Dohoda s
univerzitami Griffith, Queensland a Otago sice teoreticky připouští i celoroční pobyty, FSV však dává
přednost kratším pobytům, aby se dala možnost vycestovat pokud možno co největšímu počtu
studentů. Pobyt tedy není možné prodlužovat, ani odložit.
Dle požadavků partnerských univerzit studenti musí být jazykově způsobilí podle požadavků zvolené
partnerské univerzity a podle aktuálních informací dostupných na jejich webových stránkách.

Australské a novozélandské univerzity jsou v této otázce nekompromisní. Většinou je požadováno
složení zkoušek IELTS či TOEFL s předepsaným počtem dosažených bodů. RUK sice připouští, že
by se zkoušky v nouzovém případě mohli doplnit později, ale bez platného dokladu o jazykové
způsobilosti nemůže být student vyslán.
Vybraní uchazeči dále budou povinni urychleně doplnit své materiály o několik dalších dokumentů.
Konkrétně se bude jednat o:
výpis známek v AJ (transcript, může vytisknout OZS);
vyplněnou přihlášku zahraniční univerzity (ke stažení na jejich www stránkách, viz níže);
dva doporučující dopisy od školitele/garanta nebo vedoucího katedry v AJ. Vystavení těchto
dopisů doporučujeme předjednat;
kopie pasu.
Odkazy:
RUK Austrálie: http://www.cuni.cz/UK-3406.html
RUK Nový Zéland: http://www.cuni.cz/UK-3408.html
University of Otago (NZ): http://www.otago.ac.nz/study/studentexchange/otago001485.html
Griffith University: http://www.griffith.edu.au/international/study-abroad
University of Melbourne: http://www.mobility.unimelb.edu.au/
University of Queensland: http://www.uq.edu.au/studyabroad
Macquarie University: http://www.international.mq.edu.au/studyabroad
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