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Mezinárodní kreditová mobilita Erasmus+:

University of North Carolina at Chapel Hill
IES vyhlašuje výběrové řízení na 2 studentská pobytová stipendia na University of North Carolina at
Chapel Hill, Kenan-Fleglar Business School v letním semestru 2019/2020. Toto je jedinečná možnost
(v blízké budoucnosti se nebude opakovat) jak navštívit školu, která je každoročně hodnocena jako
jedna z nejlepších business schools na světě.
Stipendia jsou určena pouze pro výjezdy studentů v magisterském program. Letní (Spring) semester
probíhá na UNC už od ledna do května.
Před podáním všech potřebných dokumentů na IES je nutné vyplnit elektronickou přihlášku:
E-Application
Přihláška musí obsahovat následující povinné přílohy:
•
•
•
•
•
•
•

Souhlas se zpracováním osobních údajů
CV (uveďte aktuální e-mail a mobil)
motivační dopis – žadatel by měl vysvětlit, proč by chtěl studovat na této univerzitě, jaký
přínos pro něj bude pobyt mít a zdůvodnit, proč je nejlepším kandidátem pro tento zahraniční
pobyt
konkrétní studijní plán na partnerské univerzitě (na samostatné A4)
alespoň jeden doporučující dopis od akademika z IES FSV UK
výpis studijních výsledků ze SISu a vyznačený celkový studijní průměr jak za bakalářské
studium, tak za magisterské studium
studenti magisterského studia doplní bakalářskou práci a posudky

Přihláška může nadále obsahovat další přílohy:
• oficiální doklad o jazykové způsobilosti
• výsledky ze zkoušek GMAT a GRE
• jakékoliv další certifikáty týkající se dalšího vzdělávání či úspěchu v soutěžích

Uchazeč o stipendium odešle elektronicky všechny dokumenty v zazipovaném souboru PhDr.
Lence Šťastné, Ph.D. na adresu lenka.stastna@fsv.cuni.cz a to do 13. října 2019, 23:59.
Pouze vybraní uchazeči budou pozvaní na interview, které se uskuteční ve středu 16.10.2019.
Podmínky studia: Studenti neplatí na UNC školné, veškeré náklady si hradí ze stipendia, které
činí 700 euro měsíčně (stipendium nemusí pokrýt všechny náklady!). Studenti nadále dostávají
jednorázový příspěvek na letenku ve výši 820 euro. Studenti musí splnit daný počet ECTS kreditů
na hostitelské univerzitě dle Opatření děkanky č.15/2018. Po ukončení pobytu je nutné dodat na
OZS dokumenty, které budou vyžadovány.
Informace o pobytu na UNC jsou k dispozici zde.

