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Semestrální pobyt na University of Richmond, Virginia, USA
V rámci mezifakultní dohody jsme obdrželi nabídku 3 semestrálních pobytů pro studenty FSV

na americké University of Richmond, Virginia.
Pobyt je otevřen studentům všech oborů vyučovaných na FSV, univerzita vítá především přihlášky
studentů následujících oblastí: American Studies, Film Studies, Communications, Politics, a
History. Termín vyslání bude zimní semestr 2013/14 (2 studenti) a letní semestr 2013/2014 (1
student).
Podmínky studia: americká strana úspěšnému kandidátovi odpustí školné, uhradí ubytování a
přispěje na stravování a zdravotní pojištění. Ostatní náklady si hradí student sám.
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.
Důležité upozornění: díky podmínkám přidělení amerického víza, výměnní studenti mají povinnost si
zapsat minimálně 3,5 study units za semestr během svého pobytu v USA. University of Richmond
proto bude důsledně trvat na tom, aby si naši studenti v Richmondu zapsali předměty v tomto rozsahu.
Přitom příprava diplomové či bakalářské práce se může počítat maximálně jako 1 unit Independent
Study. Studenti musí proto počítat s tím, že na University of Richmond budou mít jenom omezený čas
na tento druh činnosti. Citujeme: Many students applying to study abroad at the University of

Richmond intend to work on their thesis while abroad. Richmond generally supports this
endeavor. However thesis work cannot be the primary undertaking while in Richmond.
Students must also take a regular course load. The staff of the international office in
Richmond will do their very best to enroll any interested student in a 1 unit Independent
Study, so that credit can be earned for time spent working on the thesis. The Independent
Study will be supervised by a hand-selected Richmond faculty member who can serve as a
mentor for the thesis research. But students should be aware that even with this arrangement,
there will only be a finite amount of time available to work on the thesis (15 hours per week
maximum for most students). If that is not enough time, then Richmond is probably not the
right choice as a study abroad destination. In addition, placement in an Independent Study is
not guaranteed, although is quite likely. Placement depends on finding a match between the
student’s thesis topic and the research interests of a Richmond faculty member.
Uchazeči předloží:
Informace o studijních výsledcích na FSV (stačí výsledky z SIS, ale prosím jasně označit studijní
průměr)
Životopis v angličtině
Motivační dopis v angličtině zahrnující studijní plán
Termín na odevzdání přihlášek na OZS je pátek, 11. ledna 2013 do 10 hodin. Na přihlášky podané po
tomto termínu nebude brán zřetel.

Ústní pohovory proběhnou v pondělí, 14. ledna odpoledne, čas bude upřesněn.
Informace o University of Richmond najdete na adrese: http://www.richmond.edu
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