Zásady výběrového řízení
do programu ERASMUS+ na VŠPJ
Vnější kritéria (programová)
1.
2.

v době pobytu v zahraničí musí být student zapsán minimálně do druhého ročníku studia
na VŠPJ (platí pro studijní pobyty)
řádný zápis studia na VŠP Jihlava po dobu studijního nebo pracovního pobytu v zahraničí

Vnitřní kritéria (školní)
1.
2.
3.
4.

znalost studijního jazyka
studijní prospěch
motivace
aktivní účast v systému ESA

20 bodů
20 bodů
10 bodů
10 bodů

Hodnocení vnitřních kritérií
ad 1 hodnoceno v průběhu motivačního pohovoru v jazyce studia v zahraničí nebo na základě
certifikátu o absolvování standardizované zkoušky podle úrovní Evropského referenčního
rámce (úroveň B2 a vyšší Společného evropského referenčního rámce pro jazyky)
ad 2 Dle informačního systému je hodnocen počet získaných kreditů za jednotlivé semestry studia.
K mobilitě může být vybrán pouze student s průměrem do 3,0 včetně, který získal 20 a více
kreditů v každém semestru za dosavadní uzavřenou dobu studia (student vypíše počty kreditů
za jednotlivé semestry do přihlášky k výběrovému řízení)
ad 3 přínos studia v dané destinaci pro studium na VŠPJ; bude hodnoceno na základě motivačního
pohovoru
ad 4 student získává za semestr, ve kterém se programu ESA aktivně účastnil, 5 bodů, max. 10 za
dobu studia

Pravidla výběrového řízení
1. Přihlášky (úplně a správně vyplněné) se podávají v písemné formě do termínu určeného
v aktuální výzvě na mezinárodní oddělení (dveře č. 3N040). Přihláška musí být doplněna
strukturovaným životopisem ve studijním/pracovním jazyce a vyplněným dotazníkem uchazeče.
2. Student je povinen absolvovat všechny části výběrového řízení.
3. Maximální počet dosažených bodů ve výběrovém řízení je 60 bodů.
4. Minimální počet bodů, kdy může být student vybrán k mobilitě, je 20.
5. Podmínkou pro získání grantu na individuálně zajištěnou praktickou stáž je také písemné
vyjádření přijímající organizace a pracovní náplň v souladu se studijním oborem.
6. Na uvedenou destinaci (zahraniční školu, organizaci) jsou vybráni nejlépe bodově ohodnocení
studenti dle bodovaného pořadí podle jednotlivých oborů studia, jichž se výzva týká. V případě
rovnosti bodů budou mít přednost studenti, kteří se studijního pobytu/praktické stáže dosud
nezúčastnili.
7. V případě neobsazení kvóty některé destinace bude vybrán student s dalším nejvyšším počtem
dosažených bodů ze zbylých oborů v destinaci.
8. Další studenti v pořadí jsou vedeni jako náhradníci, přičemž určující je získaný počet bodů.
9. Pokud nedojde k obsazení dané destinace, je možno obsadit toto místo ze zájemců z jiných
destinací. Z toho důvodu může každý účastník řádného kola výběrového řízení uvést
do přihlášky náhradní destinaci.
10. Pokud ani takto nedojde k obsazení destinace v tomto řádném výběrovém řízení, může
Erasmus+ koordinátor VŠPJ vyhlásit dodatečné výběrové řízení, jež se řídí stejnými pravidly.
11. Výsledky výběrového řízení budou vyhlašovány v termínech uvedených v aktuální výzvě
na webu školy.
12. Konzultace v průběhu výběrového řízení i při přípravě pobytu zajišťuje Erasmus+ koordinátor.
13. Kritéria obodování studijních výsledků – počet bodů je stanoven z podílu získaných
studijních kreditů za ukončené studijní semestry studia a počtu ukončených semestrů.
14. Student musí být schopen si na zahraniční škole zapsat předměty ve výši min. 25 kreditů, které
jsou v souladu s jeho studijním oborem či specializací a které dosud neabsolvoval. Během
studijního pobytu je student povinen získat min. 18 kreditů, které budou zaznamenány ve
výpisu výsledků na konci studijního pobytu.
15. Při výběru studentů na praktické stáže bude dána přednost uchazečům, kteří dosud
neabsolvovali povinnou semestrální praxi a je tedy možno jim tuto pracovní stáž za tento druh
praxe uznat.
16. Případné námitky vůči výsledku výběrového řízení řeší vedoucí mezinárodního oddělení.

V Jihlavě dne 1.9.2020
mezinárodní oddělení

