NABÍDKA MĚSÍČNÍ STÁŽE NA VALDOSTA
STATE UNIVERSITY

Kdo se může pobytu na Valdosta State University zúčastnit?
 Student jakéhokoliv programu prezenční formy bakalářského, magisterského nebo
doktorského studia na PdF UP.
 Student se znalostí anglického jazyka na úrovni B2.
 Priorita bude dána studentům, kteří se ještě žádné měsíční stáže organizované PdF
nezúčastnili.
Kdy se pobyt uskuteční?
 Plánovaný termín realizace stáže je konec září – konec října 2022.
Kolik studentů se může pobytu účastnit?
 Měsíční stáž je určena pro 10 studentů PdF UP (z tohoto počtu mohou být max. 2 studenti
doktorského studia).
Jaká je náplň stáže?
 Zdokonalení anglického jazyka.
 Možnost účasti na přednáškách se zaměřením na oblasti: psychologie; pedagogiky a speciální
pedagogiky.
 Exkurze.
Jaká je přibližná (rámcová) cena stáže?
 Zpáteční letenka Praha – Valdosta – Praha (cca 27 000,- Kč)
 Ubytování, transfery z/na letiště ve Valdostě, školné za jazykový kurz a exkurze (1 200 USD)
Další náklady:
 Strava
 Transfery z/na letiště v rámci ČR, náklady spojené s vystavením pasu a povolením k pobytu
v USA (formulář ESTA), COVID test apod.
Každý úspěšně vybraný student dostane stipendium na podporu studia v zahraničí v celkové výši
45 000 Kč a cestovní pojištění. Vzhledem k výši nákladů na stáž je třeba počítat s finanční
spoluúčastí ze strany studenta!
Kde získám další informace?
 Obecné informace o Valdosta State University jsou přístupné na webových stránkách:
http://www.valdosta.edu/
 Zahraniční oddělení PdF: ZOOM konzultace v úterý 14.06.2022 v 10:00 hod.
 Ministerstvo zahraničních věcí ČR – cestování do USA.
Do kdy a jak se mohu přihlásit?
 Termín podání závazných přihlášek a povinných příloh je dne 23.06.2022 do 12:00 hod.

 Přihlášky s přílohami posílejte e-mailem na adresu dagmar.zdrahalova@upol.cz.
 Plánovaný termín realizace ústního pohovoru je v pátek 24.06.2022 dopoledne – přes
ZOOM.
 Přihlášku na stáž naleznete na https://www.pdf.upol.cz/student/zahranicni-vztahy/.
Jaké jsou povinné přílohy a požadavky:
 řádně vyplněná a podepsaná závazná
přihláška;
 životopis;
 motivační dopis v anglickém jazyce (1500
– 1800 znaků);

Každý zájemce musí mít ke dni konání ústního pohovoru vyhotoven PLATNÝ CESTOVNÍ PAS (platnost
pasu musí být nejméně do 04/2023).

