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Ostrava, 21. 8. 2020 

 

 

Příkaz rektora ke Stipendiu na podporu mobilit studentů VŠB-TUO 
na zahraniční pobyty v letním semestru AR 2020/2021 

 

I. Úvodní ustanovení 
 
(1) Stipendium na podporu mobilit studentů VŠB-TUO (dále jen „stipendium“) je určeno studentům 

Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava (dále jen „VŠB-TUO“). Stipendium se vztahuje  

na studijní pobyty na zahraničních partnerských univerzitách, na kterých jsou studenti osvobozeni  

od poplatku za studium, nebo na univerzity, se kterými není podepsána smlouva o výměně studentů,  

a studenti mají status freemover. Stipendium se dále vztahuje na praktické stáže na zahraničních 

partnerských univerzitách nebo jiných institucích (dále jen „přijímající instituce“). 

(2) Pobyt na přijímající instituci se dále souhrnně označuje jako „mobilita“. 

(3) Mobility jsou financovány z prostředků rozvojového projektu MŠMT ČR a z jiných zdrojů. 

 
II. Podmínky pro udělení stipendia 

 
(1) O stipendium může požádat student studující v bakalářském, magisterském nebo doktorském studijním 

programu uskutečňovaném VŠB-TUO. Studenti 1. ročníku Bc. studia se mohou o stipendium ucházet 
a zúčastnit se výběrového řízení (dále jen „VŘ“), mobilitu mohou ale absolvovat až ve 2. ročníku.  

(2) Nabídka stipendia není určena studentům, kterým je vyměřen poplatek za studium delší, než je 
standardní doba studia prodloužená o jeden rok podle ustanovení § 58 zákona  
č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, v platném znění. 

(3) Je požadována dobrá znalost anglického jazyka nebo jiného jazyka, ve kterém probíhá výuka/práce  
na přijímající instituci. Minimální jazykovou úroveň stanovuje vysílající fakulta nebo přijímací instituce. 

(4) Minimální délka trvání mobility je 1 měsíc, maximální délka trvání mobility je 12 měsíců v jednom 
studijním cyklu (tj. celý bakalářský, magisterský nebo doktorský). V případě krátkodobého studijního 
pobytu např. letní nebo zimní školy, kurzu aj. musí mobilita trvat minimálně 14 kalendářních dnů.  
 

III. Výběrové řízení 

 

(1) Student předloží žádost obsahující níže uvedené dokumenty: 

a) podepsanou přihlášku do VŘ; 

b) Learning Agreement (dále jen „LA“) s vyplněnou stranou 1 a 2; str. 2 LA musí být podepsaná 

fakultním koordinátorem; doporučený rozsah vybraných předmětů je 20-30 ECTS kreditních 

bodů; v případě praktické stáže student osloví přijímající instituci a dojedná všechny pracovní 

podmínky samostatně; pracovní plán tzv. Learning Agreement for Traineeship je sjednán  

a podepsán přímo s přijímající institucí; 

c) přehled výsledků studia celého dosavadního studia (Transcript od Records, dále jen „TR“) na 

VŠB-TUO v anglickém jazyce potvrzený studijním oddělením dané fakulty; 

d) podepsaný motivační dopis v anglickém jazyce adresovaný přijímající instituci; 

e) kopii dokladu o složení zkoušky z anglického nebo jiného jazyka (např. certifikát), ve kterém 

bude uchazeč studovat nebo pracovat o minimální úrovni B1. 

Pokyny k podání žádosti o stipendium jsou zveřejněny na webových stránkách VŠB-TUO 
https://www.vsb.cz/mobility/cs/studenti/stipendium-vsb-tuo, vydává je útvar prorektora pro studium. 
(2) Žádost se posílá elektronicky z e-mailové adresy přidělené VŠB-TUO na adresu mobility@vsb.cz. 

Uzávěrka přijímání žádostí bude 2. 10. 2020 ve 12:00. Nekompletní (např. nepodepsané studentem 
či koordinátorem) nebo po uzávěrce podané žádosti nebudou do výběrového řízení zařazeny. 

https://www.vsb.cz/mobility/cs/studenti/stipendium-vsb-tuo
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(3) VŘ probíhá ve 3 kolech.  
(4) V 1. kole Oddělení mezinárodních vztahů zkontroluje formální náležitosti žádosti dle čl. II odst. 2 

a ověří, zda byl dodržen termín pro podání žádosti. 
(5) V případě splnění formálních náležitostí postoupí student do 2. kola, které proběhne formou 

osobního pohovoru před výběrovou komisí (dále jen „komise“) primárně v anglickém jazyce, 
případně v jazyce, ve kterém bude probíhat mobilita. Student bude na pohovor pozván emailem. 
Komise je jmenovaná prorektorem pro studium ze zástupců fakult, Katedry jazyků a zaměstnanců 
Oddělení mezinárodních vztahů a na pohovoru posoudí studijní výsledky studenta, motivaci 
k výjezdu do zahraničí a znalost cizího jazyka. Komise na základě pohovorů sestaví pořadí 
doporučených studentů a jejich náhradníků, které předloží Grantové radě univerzity. 

(6) Ve 3. kole vybere dle úspěšnosti u pohovoru (viz článek III., bod 5) Grantová rada univerzity 
studenty, kterým bude stipendium uděleno. Všichni studenti budou písemně vyrozuměni 
o výsledku výběrového řízení, a to prostřednictvím elektronické zprávy zaslané na e-mailovou 
adresu přidělenou VŠB-TUO. 

 
IV. Financování mobility 

 

(1) Stipendium bude studentovi vyplaceno před výjezdem na mobilitu po předložení a podpisu 

následujících dokumentů:  

a) zvacího dopisu s přesnými daty trvání studijního pobytu nebo praktické stáže; 
b) podpisu Účastnické smlouvy (dále jen „ÚS“); 
c) vyplnění Žádosti o přidělení stipendia; 
d) podpisu LA na str. 4 všemi stranami; 
e) předložení kopie dokladu o sjednaném cestovním zdravotním pojištění pro cílovou zemi  

po celou délku trvání mobility. 
(2) Finance budou zaslány na účet studenta vedený u finančního ústavu působícího v České republice, 

který vyplnil v informačním systému Edison při zápisu do studia, bezhotovostně v českých 

korunách.  

(3) Výplata stipendia studentům, kteří vyjíždějí na mobilitu počátkem kalendářního roku, probíhá  

do konce měsíce března daného kalendářního roku. 

(4) Studentům, jejichž mobilita přechází z jednoho kalendářního roku do druhého, je stipendium 

vypláceno ve dvou splátkách. Splátky jsou rozděleny podle kalendářního roku. První splátka  

(za období počátek pobytu – konec kalendářního roku) je vyplacena před výjezdem. Druhá splátka 

(za období leden – konec pobytu) bývá zpravidla vyplacena do konce měsíce března daného 

kalendářního roku.  

(5) Podpisem ÚS se student zavazuje dodržovat práva a povinnosti uvedené v tomto dokumentu 
a respektovat etické a morální zásady přijímající instituce a dané země. V případě porušení 
ustanovení ÚS bude postupováno v souladu s ÚS. 

(6) Stipendium je vázáno na počet dnů strávených na přijímající instituci. Pro výpočet výše stipendia 
je 1 měsíc rozdělen na 30 dnů. Je-li žadatel na mobilitě kratší dobu, bude mu vyplaceno stipendium 
poměrně dle počtu dnů skutečně strávených na přijímající instituci.  

(7) Výše stipendia je uvedena v příloze č. 2 a denní/měsíční sazba je stanovena dle země. Výše 
stipendia pro praktickou stáž nebo krátkodobý studijní pobyt v zemi neuvedené v příloze č. 2 budou 
posouzeny individuálně dle finanční náročnosti pobytu prorektorem pro studium. 

 
V. Povinnosti studenta v průběhu mobility 

 

(1) Po zahájení mobility je student povinen zkontrolovat do jednoho měsíce po příjezdu, zda studijní 

plán koresponduje s předměty. V případě změn (tzn. přidání či odebrání předmětů) pošle student  
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kontaktní osobě Oddělení mezinárodních vztahů elektronicky upravený LA část Changes (str. 3).  

Se změnou musí za VŠB-TUO písemně souhlasit proděkan pro studium dané fakulty  

a za přijímající instituci jí pověřená osoba.  

(2) Rozhodne-li se student mobilitu prodloužit, musí prostřednictvím kontaktní osoby Oddělení 

mezinárodních vztahů ve lhůtě nejpozději 1 měsíc před schváleným termínem ukončení mobility 

dle ÚS požádat o prodloužení pobytu. Na pozdější žádosti o prodloužení nebude brán zřetel. 

(3) Aby mohlo být účastníkovi schváleno prodloužení ze strany vysílající instituce, musí předložit 

nebo zaslat písemné schválení prodloužení ze strany přijímací instituce, podepsat dodatek 

o prodloužení k ÚS a jeho prodloužení musí být projednáno při dalším výběrovém řízení 

nebo individuálně s proděkanem pro studium. V takovém případě mu vznikne nárok na řádné 

prodloužení mobility. 

 

VI. Povinnosti studenta po ukončení mobility 

(1) Po ukončení mobility je student povinen nejpozději do 14 dnů od návratu odevzdat kontaktní osobě 
na Oddělení mezinárodních vztahů následující dokumenty: 

a) originál potvrzení o délce studijního pobytu (Confirmation of Study Period) s razítkem přijímající 

instituce (student si ho vyžádá od International Office; datum konce mobility tohoto dokumentu 

musí souhlasit s datem uvedeným v ÚS); ve výjimečných případech je možné odevzdat 

naskenovaný dokument, který je poslán z adresy přijímající instituce na e-mailovou adresu 

mobility@vsb.cz; 

b) kopii nebo originál přehledu výsledků studia (Transcript od Records, dále jen „TR“); v případě 

praktické stáže originál závěrečné části dokumentu LA for Traineeships, část After the Mobility 

tzv. Traineeship Certificate; 

c) vyplní on-line závěrečnou zprávu na webových stránkách VŠB-TUO: 

https://innet.vsb.cz/cs/studium-a-vyuka/zahranicni-pobyty/editace-zaverecnych-zprav/, která 

bude zveřejněna;  

d) odbornou zprávu o činnosti v rozsahu 5-10 stran ve volném formátu, jedná-li se o studenta 

doktorského studia. 

(2) K úspěšnému ukončení mobility zašle fakultní koordinátor dokument Přehled studijních výsledků 
získaných v rámci studia v zahraničí i s jeho přílohami Confirmation of Study Period, LA část Changes 
a TR pro studijní pobyt; pro praktickou stáž dokument Přehled studijních výsledků získaných v rámci 
praktické stáže v zahraničí i s jeho přílohou Traineeship Certificate ke kontrole na Oddělení 
mezinárodních vztahů, kde dojde k potvrzení dokumentu. Ten je následně odeslán na studijní 
oddělení, které ukončuje studentovi mobilitu. 

 
VII. Závěrečná ustanovení 
 
(1) Seznam zahraničních partnerských univerzit je uveden v příloze č. 1. 
(2) Výše stipendia dle země je uvedena v příloze č. 2. 
(3) Tento příkaz je součástí žádosti. 

 

 

 

 

prof. RNDr. Václav Snášel, CSc. 
                    rektor 

  

mailto:mobility@vsb.cz
https://innet.vsb.cz/cs/studium-a-vyuka/zahranicni-pobyty/editace-zaverecnych-zprav/
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Příloha č. 1 seznam zahraničních partnerských univerzit 
 
BRAZÍLIE 
Universidade Paulista, São Paulo 
 
ČÍNA 
China University of Mining and Technology, Xuzhou 
Fujian University of Technology, Fuzhou 
Lanzhou University, Lanzhou 
Hebei GEO University, Shijiazhuang 
Hubei University of Technology, Lanzhou 
Shanghai Maritime University, Shanghai 
Shenyang Aerospace University, Shenyang 
Shijiazhuang University of Economics, Wuhan 
Soochow University, Suzhou 
Xiamen University, Xiamen 
 
DOMINIKÁNSKÁ REPUBLIKA 
Universidad Iberoamericana, Santo Domingo 
 
EKVÁDOR 
Universidad Central del Ecuador, Ecuador 
 
GRUZIE 
Georgian Technical University, Tbilisi 
 
HONGKONG 
Hong Kong Baptist University, Hongkong 
 
INDIE 
KIIT University, Bhubaneswar 
 
INDONÉSIE 
Universitas Indonesia, Java, Depok 
 
JAPONSKO 
Gunma University, Gunma 
Japan Advanced Institute of Science and Technology, Nomi 
Kumamoto University, Kumamoto 
Kyushu University, Fukuoka 
Tohoku University, Sendai 
Yokohama National University, Yokohama 
 
KAZACHSTÁN 
Academician Y.A.Buketov Karaganda State University, Karaganda 
Karaganda State Industrial University, Karaganda 
Karaganda State Technical University, Karaganda 
Kazakh-British Technical University, Almaty 
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KOLUMBIE 
Universidad Central, Bogota 
Universidad de Santander, Bucaramanga 
Universidad Santo Tomas, Bogota 
 
KOREA 
Ajou Univeristy, Suwon 
Chung-Ang University, Seoul 
Dankook University, Yongin-si 
Dongguk University, Seoul 
Keimyung University, Daegu 
Korea University of Technology and Education (KOREATECH), Cheonan 
Korea University Sejong Campus, Sejong City 
University of Ulsan, Ulsan 
 
MALAJSIE 
Iniversiti Teknologi Malaysia, Johor Bahru 
 
MEXIKO 
Universidad de Monterrey, Monterrey 
 
PERU 
Universidad San Ignacio de Loyola S.A., Lima 
 
RUSKO 
Don State Technical University, Rostov on Don 
Saint Petersburg National Research University of Information Technologies, Mechanics, Optics, St. 
Petersburg 
Kazan National Research technological University, Kazan 
National University of Science and technology, Moscow 
Nosov Magnitogorsk State Technical University, Magnitogorsk 
Peter the Great St. Petersburg Polytechnic University, St. Petersburg 
Southwest State University, Kursk 
Tomsk Polytechnic University, Tomsk 
Ufa State Petroleum Technological University, Ufa 
 
SINGAPUR 
Nanyang Technological University, Singapore 
 
ŠVÝCARSKO 
Universita della Svizzera Italiana, Lugano 
 
TAIWAN 
Feng Chia University (FCU), Taichung 
National Cheng Kung University (NCKU), Tainan 
National Chengchi University (NCCU), Taipei 
National Taipei Univeristy of Technology, Taipei 
National Taiwan University of Science and Technology, Taipei 
 
THAJSKO 
King Mongukt's University of Technology, Bangkog  



©VŠB-TUO PR ke Stipendiu na podporu mobilit studentů VŠB-TUO na zahraniční pobyty v LS 2020/2021 
Garant dokumentu: 9920 - prorektor pro studium                                                                         TUO_PRI_20_029 

Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka                                                             6/6 
správce úložiště dokumentů, není řízeným dokumentem.   

 

Příloha č. 2 výše stipendia dle země 
 

kategorie státy 
výše stipendia 

na den v Kč 
výše stipendia 
na měsíc v Kč 

1 Gruzie, Kazachstán 400 12 000 

2 Rusko, Velká Británie 500 15 000 

3 
Brazílie, Dominikánská republika, Čína, Ekvádor, Indie, 
Indonésie, Hong Kong, Peru, Kolumbie, Korea, Malajsie, 
Mexiko, Taiwan, Thajsko, Švýcarsko 

600 18 000 

4 Japonsko, Singapur 800 24 000 

 


