Vyhlášení výběrového řízení – ERASMUS+
pro akademický rok 2015/2016
Děkan fakulty vyhlašuje výběrové řízení na obsazení studentských (studijní pobyty, pracovní stáže), učitelských a zaměstnaneckých zahraničních pobytů (výukové pobyty, školení) v rámci programu
ERASMUS+ pro akademický rok 2015/2016

PŘIHLÁŠKY
na předepsaném formuláři přijímá Ing. Marcela Válková v kanceláři děkanátu fakulty strojní č. 34 A – Studijní oddělení v budově G, 3. patro, pouze

do 31. ledna 2015

Formulář přihlášky zvlášť pro studenty a zvlášť pro učitele je k dispozici v elektronické podobě na internetových stránkách fakulty, případně v písemné formě u Ing. Válkové.
Seznam smluvních institucí je k dispozici na www stránkách Fakulty strojní TU
v Liberci.
Kritéria výběru jsou součástí přílohy této vyhlášky.

Prof. Dr. Ing. Petr Lenfeld, v.r.
děkan

Příloha: Erasmus 2015/2016 - kritéria
Liberec 25. 11. 2014
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Příloha č. 1

ERASMUS 2015/2016
Kritéria pro výběrové řízení

A/ Kritéria výběru – studenti:
Studenti ucházející se o účast v programu Erasmus+ budou posuzováni podle plnění následujících podmínek:
1) splnění kvalifikačních podmínek programu Erasmus+ pro studijní pobyty a pracovní stáže studentů – k dispozici na webu1 TU v Liberci
2) řádné plnění studijních povinností a velmi dobrý prospěch (vážený studijní průměr do 2,50)
3) vypořádané finanční závazky vůči TU v Liberci
4) odpovídající jazykové znalosti - vykonání jazykové zkoušky (úroveň B1)2
5) předložení motivačního dopisu
6) doporučení školitele a řádné plnění individuálního studijního plánu DSP (platí pro
studenty DSP)
B/ Kritéria výběru – pedagogové, zaměstnanci:
Pedagogové, zaměstnanci ucházející se o účast v programu Erasmus+ budou posuzováni
podle následujících kritérií:
1) splnění kvalifikačních podmínek programu Erasmus+ pro výukové pobyty a školení zaměstnanců – k dispozici na webu TU v Liberci
2) relevantní výukový program odpovídající potřebám hostitelské univerzity
3) odpovídající jazyková vybavenost (úroveň B1)
Pozn.: Přednost budou mít uchazeči, kteří se hlásí na svůj první zahraniční pobyt. U pedagogů bude přednostně vyhověno těm, kteří se hlásí na výukový pobyt.

Liberec 25. 11. 2014

1

http://www.fs.tul.cz/cz/zahranicni-spoluprace/mobility/llp-erasmus/

U pobytů s výukou v anglickém jazyce bude povinné vykonání jazykové zkoušky. U ostatních pobytů bude prověřování jazykových znalostí řešeno individuálně.
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