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Nabídka studijních pobytů a praktických stáží mimo E+ 

Akademický rok 2019/2020  

  

  VIA PhD 2019/2020 

Nabídka studijních pobytů a praktických stáží mimo E+ 

 

Program VIA je určený studentům Ostravské univerzity pro zahraniční studijní pobyt nebo praktickou stáž 

na univerzitách mimo programové země Erasmus+.  

Program nově nabízí typ studentských výjezdů určený pouze pro studenty doktorského stupně studia pod 

názvem VIA PhD1. Mobilita se může uskutečnit jak na univerzitě, se kterou OU nebo fakulta OU má 

uzavřenou smlouvu, tak na jakékoli zahraniční univerzitě dle vlastního výběru studenta. Nepodporují se 

výjezdy na instituce, s nimiž existují nebo lze sjednat tzv. Meziinstitucionální dohody v rámci programu 

Erasmus+. Stipendium rovněž neslouží k pokrytí výdajů pro účast na konferencích a workshopech.  

ZÁKLADNÍ PARAMETRY PROGRAMU 

Typ mobility: výjezd studenta na zahraniční instituci za účelem studia nebo realizace praxe/praktické stáže 

vyplývající ze studijního programu 

Délka pobytu: studijní pobyt nebo praktická stáž v délce min. 60 dní, max. 180 dní 

Forma studia: Ph.D. studenti prezenčního, příp. kombinovaného, studia 

Jazyková způsobilost: min. na úrovni B1 

 

Výše stipendia: max. 90 % předpokládaných nákladů, max. 160 tisíc Kč/180 dní, rozhodne prorektor 

pro mezinárodní vztahy na základě doporučení výběrové komise 

Počet míst: 10  

Podmínky: 

1. Student má povinnost si předem ověřit podmínky přijímající instituce včetně finančních nákladů 

(placení školného, úhrady dalších poplatků, např. zápisné, poplatek za zkoušky, poplatky za přístup 

do laboratoří a knihoven apod.) a domluvit podmínky.  

2. Student si hradí zpáteční cestu a životní náklady (případně vízum, očkování atp.), na jejichž pokrytí 

mu OU poskytne jednorázové stipendium. 

3. Uchazeč o mobilitu je občanem České republiky nebo občanem jiného státu, studujícím na OU 

v akreditovaném studijním programu minimálně po dobu jednoho semestru. 

4. Student nesmí po podpisu účastnické smlouvy ani před splněním všech závazků vyplývajících 

z účastnické smlouvy studium na OU přerušit ani ukončit. 

5. Výjezdy je nutné realizovat v akademickém roce 2019/2020 tj. v období od 01. září 2019 do 31. srpna 

2020. 

6. V rámci výzvy je možné podat pouze jednu přihlášku. 

                                                 
1  Typy pobytu VIA Exchange a VIA Summer podléhají typu VIA A dle opatření rektora č. 43/2018, VIA Freemover a VIA PhD 

podléhají typům VIA B a VIA C dle opatření rektora č. 43/2018.  
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7. Student může vyjet přes program VIA PhD pouze jednou2.  

8. Studované předměty/ kurzy nebo absolvovaná praktická stáž musí být příbuzné se studijním plánem 

studenta na OU a souviset s disertační prací, aby je bylo možné následně uznat. 

Účel:  

 

1. Absolvování celého semestru výuky  na zahraniční instituci včetně doložení absolvovaných výsledků 

studia (Transcript of Records) odpovídajícímu ekvivalentu splnění min. 20 ECTS kreditů.  

 

2. Zpracování podkladů pro disertační práci včetně sběru materiálů, např. v knihovně, laboratoři, 

archivu. 

 

3. Získání odborné praxe v rámci praktické stáže na univerzitě, ve výzkumném nebo školicím 

středisku, příp. v jiné organizaci navázané na partnerskou univerzitu, soukromém sektoru, 

mezinárodní organizaci či státní instituci. V případě praktické stáže se jedná o práci na plný 

pracovní úvazek podle předem dohodnutého pracovního plánu, zejména pak pracovní doba praktické 

stáže musí odpovídat standardům plného pracovního úvazku v dané zemi. 

 

JAK SE PŘIHLÁSIT 

Požadované dokumenty:  

 Pozvání od odborníka – tutora - z instituce, kde se má mobilita uskutečnit, a jeho souhlas 

s metodickým vedením studenta po celou dobu jeho pobytu (písemné potvrzení, vč. razítka instituce); 

 Podepsaná přihláška studenta VIA PhD (příloha.xls), ve které je potřeba odůvodnit rozpočet 

s ohledem na maximální hospodárnost; 

 CV v češtině; 

 Studijní výsledky za poslední semestr studia na OU. 

Zájemci odevzdají dokumenty na níže uvedenou adresu do 31. května 2019, 12:00 hod. (obálku označí 

heslem „VIA PhD“). Do tohoto termínu student také zašle elektronickou verzi přihlášky ve formátu .xls 

(bez podpisů) na adresu bojana.yazicioglu@osu.cz.   

 

Centrum mezinárodní spolupráce  

Mgr. Bojana Yazicioglu  

Mlýnská 5 

701 03 Ostrava  

 

Přihlášky odevzdané nekompletní nebo odevzdané po termínu nebudou moci být zařazeny do výběrového 

řízení. Podáním přihlášky student bere na vědomí informace o zpracování a ochraně osobních údajů (GDPR), 

které jsou zveřejněny na webu Ostravské univerzity https://www.osu.cz/gdpr/.  

 

                                                 
2 PhD studenti, kteří již v rámci programu VIA (dříve VIA B nebo VIA C, příp. VIA Freemover, dle opatření rektora č. 43/2018) 

vyjeli, se programu VIA PhD již zúčastnit nemohou.  

https://www.osu.cz/gdpr/
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Dotazy týkající se programu VIA směrujte na bojana.yazicioglu@osu.cz. Své přihlášky před odevzdáním 

můžete konzultovat také osobně po předchozí domluvě. 

PRŮBĚH VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ  

Jazykové testování z angličtiny k ověření jazykové způsobilosti proběhne v týdnu od 10. června 2019. 

Zkouška se sestává z testu zaměřeného na komunikační dovednosti a krátkého ústního pohovoru. Neúčast 

na jazykovém testování je důvodem pro automatické vyřazení z výběrového řízení. Pokud je jazykem mobility 

němčina, francouzština, španělština, portugalština, ruština nebo polština, termín jazykového testování bude 

stanoven po uzavření termínu přihlášek. U dalších jazyků mobility je potřeba doložit certifikát o znalosti 

příslušného jazyka na minimální úrovni B1. Povinnosti testování jsou zbaveni uchazeči, pro něž je jazyk 

mobility studijním oborem. Test může být nahrazen doložením certifikátu o absolvování mezinárodní 

jazykové zkoušky (datum vydání certifikátu nesmí být starší než 30. 4. 2017). 

 

Ústní pohovory s výběrovou komisí proběhnou v týdnu od 17. června 2019.  

 

Termíny budou dodatečně upřesněny. 

 

Hodnocení a výsledky 

Složení výběrové komise: prorektor pro vědu a tvůrčí činnost, proděkani pro vědu a výzkum jednotlivých 

fakult, vedoucí Centra mezinárodní spolupráce (tajemnice výběrové komise). Je v pravomoci výběrové 

komise krátit výši stipendia i délku mobility s ohledem na kvalitu předkládaného záměru a souhrnný rozpočet.  

Základní kritéria pro posouzení žádostí: 

1. Odůvodnění studijního pobytu/praktické stáže; 

2. Studijní výsledky; 

3. Přínos studijního pobytu/praktické stáže pro vypracování doktorské disertační práce; 

4. Jazyková způsobilost; 

5. Publikační výstup; 

6. QS ranking zvolené vysoké školy nebo úroveň přijímajícího pracoviště; 

7. Předkládaný rozpočet pro realizaci mobility; 

8. Přidaná hodnota, kterou mobilita studenta přinese jak domovské instituci, tak samotnému 

studentovi; cílem musí být prokazatelný kvalitativní přínos například zavedením nové metodologie, 

relevantními publikačními výstupy, zkušeností se studiem na prestižní univerzitě/katedře, prací 

pod vedením úspěšného garanta nebo významným posunem v disertačním výzkumu; 

9. Prioritně budou vybráni studenti, kteří budou výjezd realizovat ve standardní době studia.  

 

Výběrová komise v přihlášce a při ústním pohovoru bude hodnotit: přidanou hodnotu a přínos, který mobilita 

přinese studentu a univerzitě; motivaci k podání přihlášky ke studijnímu pobytu na zvolené univerzitě 

v zahraničí; jak studium na této univerzitě navazuje na současné studium studenta na OU a v čem jej rozvíjí; 

obsah mobility; v čem by studium v zahraničí přispělo k přípravě závěrečné práce studenta a jak souvisí s jeho 

představou o dalším studiu nebo profesní dráze. Při hodnocení přihlášky se bude brát v úvahu i její jazyková 

stránka – očekává se plynulý, obsahově koherentní text s odpovídající terminologií vztahující se ke studiu, 

studovanému oboru nebo závěrečné práci studenta. 

mailto:bojana.yazicioglu@osu.cz
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Výsledky výběrového řízení budou postoupeny prorektorovi pro vědu a tvůrčí činnost a prorektorce 

pro mezinárodní vztahy, kteří rozhodnou o konečném počtu mobilit a výši stipendia. Úspěšní uchazeči jsou 

informováni o výsledku výběrového řízení nejpozději do 28. června 2019.   

 

 

PŘED MOBILITOU  

 

V případě úspěchů ve výběrovém řízení student potvrdí přijímající instituci informaci o svém příjezdu 

a upřesní si termíny mobility. K získání grantu student musí doložit následující dokumenty, jejichž vzory 

budou zaslány úspěšným uchazečům po ukončení výběrového řízení:  

 

1. Learning Agreement – student doloží podepsanou Studijní smlouvu pro studijní pobyt nebo Studijní 

smlouvu pro praktickou stáž; 

2. Pojištění – student si zajistí odpovídající zdravotní pojištění, pojištění odpovědnosti za škodu 

a úrazové pojištění tak, jak je uvedeno v účastnické smlouvě, a zároveň v souladu s požadavky 

přijímající instituce; 

3. Formulář kontaktní osoby – student vyplní informace o kontaktní osobě, kterou Ostravská 

univerzita může kontaktovat v případě naléhavých situací; 

4. Účastnická smlouva. 

 

Vízum  

Student si sám ověří, zda existuje vízová povinnost v zemi studia nebo praktické stáže a zajistí si příslušné 

pobytové oprávnění. Informace o žádostech o víza je možné najít na stránkách Ministerstva zahraničních věcí 

ČR, na webových stránkách velvyslanectví a na webových stránkách každé ze zahraničních univerzit.  

 

Očkování 

Student si sám ověří, zda pro zemi mobility existuje povinné nebo doporučené očkování a zajistí si ho včetně 

případných prevenčních lékařských prohlídek.  

 

Student – zaměstnanec OU 

Student, který zároveň má úvazek na OU, přes program VIA vyjíždí za účelem zahraničního studijního 

pobytu, není vyslán na pracovní cestu. Proto se musí s nadřízeným na příslušném pracovišti OU domluvit, 

aby všechny náležitosti týkající se pracovně-právního vztahu po dobu nepřítomnosti z důvodu studentské 

mobility byly v souladu s platnou legislativou a předpisy univerzity/fakulty.  

 

 

PO NÁVRATU  

 

Po návratu ze studijního pobytu student doloží Centru mezinárodní spolupráce následující dokumenty: 

 

Potvrzení o mobilitě – do 30 dní od ukončení mobility student doloží originální doklad o absolvování studia 

v zahraničí (většinou pod názvem Transcript of Records), nebo studijní/praktické stáže (většinou část 

Learning Agreementu pod názvem After the mobility).  
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Confirmation of Study Period - do 30 dní od ukončení mobility student doloží originální doklad o délce 

studijního pobytu/praktické stáže. 

 

Zpráva z pobytu – po absolvování výměnného pobytu student do 30 dní vyplní a doloží formulář Zpráva 

z pobytu. 

 

Uznání kreditů – potvrzení o uznání kreditů nebo mobility, o které zažádal na své fakultě.  

 

Evaluace školitele – v období mezi 90 - 120 dní od ukončení mobility student doloží evaluaci školitele 

o přínosu programu a mobility a o výstupech s ní souvisejících. Evaluace by zároveň měla obsahovat 

hodnocení školitele o tom, zda a jakým způsobem student plní výstupy, které uvedl v přihlášce k programu 

VIA PhD. 

_______________________________________________________________________________ 

 

Bližší informace   

 

Centrum mezinárodní spolupráce (bojana.yazicioglu@osu.cz) nebo fakultní koordinátoři pro zahraniční 

vztahy. 
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