NABÍDKA MĚSÍČNÍ STÁŽE NA
UNIVERSITY OF WYOMING

Kdo se může pobytu na University of Wyoming zúčastnit?
 Student jakéhokoliv učitelského oboru prezenční formy magisterského studia na PdF UP.
Jaká jsou kritéria výběru?





Motivace.
Jazyková vybavenost.
Studijní výsledky.
Vyšší prioritu mají studenti, kteří dosud studijní pobyt podpořený stipendiem Pedagogické
fakulty neabsolvovali.

Kdy se pobyt uskuteční?
 Plánovaná doba realizace stáže je září 2019.
Kolik studentů se může pobytu účastnit?
 Měsíční stáž je určena pro 6 studentů PdF UP.
Jaká je náplň stáže?
 Náslechy a participace ve výuce žáků amerických škol (middle schools).
 Poznávací kulturně a edukativně zaměřené akce.
Jaká je přibližná (rámcová) cena stáže?
 Zpáteční letenka Praha – Wyoming – Praha (cca 24.000,- Kč)
 Ubytování, transfery a aktivity v místě stáže (1000 USD)
Další nehrazené náklady:
 Strava
 Výlety
 Transfery z/na letiště v rámci ČR, náklady spojené s vystavením pasu a povolením k pobytu
v USA (formulář ESTA) apod.
Každý úspěšně vybraný student dostane stipendium na podporu studia v zahraničí v celkové výši
40 000 korun a cestovní pojištění.
Do kdy a jak se mohu přihlásit?
 Termín podání závazných přihlášek a povinných příloh je dne 26. 04. 2019 do 12:00 hod.
 Originál závazné přihlášky a povinných příloh v TIŠTĚNÉ podobě dodejte na zahraniční
oddělení Pedagogické fakulty UP (hlavní budova PdF, Žižkovo nám. 5, 3. patro).
 Vybraní uchazeči budou pozváni na ústní pohovor v angličtině, plánovaný termín realizace
ústního pohovoru v angličtině je dne 02. 05. 2019.
 Přihlášku na stáž naleznete na http://www.pdf.upol.cz/menu/zahranicni-vztahy/.

Kde získám další informace?
 Obecné informace o University of Wyoming jsou přístupné na webových stránkách:
http://wyoweb.uwyo.edu/
 Zahraniční oddělení PdF, Ústav cizích jazyků.

Jaké jsou povinné přílohy a požadavky:






řádně vyplněná a podepsaná závazná přihláška;
životopis;
motivační dopis v anglickém jazyce (cca 400 slov);
výpis dosavadních výsledků studia;
znalost anglického jazyka přibližně na úrovni B2+
- C1 nezbytná pro absolvování programu.

Každý zájemce musí mít ke dni konání ústního pohovoru vyhotoven PLATNÝ CESTOVNÍ PAS (platnost
pasu musí být nejméně do 05/2020).

O výsledcích výběrového řízení budou uchazeči informováni e-mailem nejpozději do 3 pracovních
dnů.

