Mimořádné jednorázové stipendium za úspěšné složení
mezinárodně uznávané jazykové zkoušky
Akademickým senátem PřF UP byla na řádném zasedání dne 27. února 2013 odsouhlasena nová možnost
udělit mimořádné jednorázové stipendium za úspěšné složení mezinárodně uznávané jazykové zkoušky.
Cílem stipendia je motivovat studenty ke kvalitní jazykové přípravě pro studium nebo stáž na zahraničních
univerzitách a podpora jejich uplatnění na trhu práce v ČR i v zahraničí.
Kritéria výběru mezinárodně platných zkoušek
Z množství mezinárodně platných zkoušek byly vybrány ty, na které se vztahují tato kritéria:
 Zkouška je v mezinárodním měřítku známá a běžně uznávaná.
 Zkouška je na jazykové úrovni B2 nebo vyšší podle klasifikace Společného evropského referenčního
rámce pro jazyky.
 Odborné jazykové zkoušky zahrnují oblast, která je vyučována na PřF UP.
Podmínky udělení mimořádného stipendia ve výši 2.500,- Kč za úspěšně složenou mezinárodně platnou
zkoušku z cizího jazyka:
 Student je studentem 3. ročníku bakalářského studijního programu, studentem navazujícího
magisterského studijního programu nebo studentem doktorského studijního programu ve
standardní době studia zapsaným ke studiu na PřF UP v Olomouci.
 Datum úspěšného absolvování zkoušky nesmí být starší než jeden kalendářní rok ve vztahu k
termínu podání žádosti o vyplacení mimořádného stipendia.
 Mezinárodně platná zkouška byla složena z jazyka, který není mateřským jazykem studenta.
 Student může požádat o toto stipendium za složenou mezinárodně uznávanou jazykovou
zkoušku i z jiného světového jazyka, než je uvedeno v příloze. Stejně tak může student požádat i o
uznání jiné mezinárodně uznávané jazykové zkoušky, za předpokladu, že je zkouška na odpovídající
jazykové úrovni. Všechny takovéto žádosti budou posuzovány individuálně.
 Pokud by byla cena zkoušky nižší než výše stipendia, studentovi bude vyplacena pouze cena
zkoušky.
Postup pro přiznání mimořádného stipendia:
 Student předkládá vedoucí Kabinetu cizích jazyků
o vyplněnou žádost o udělení mimořádného stipendia za mezinárodně uznávanou jazykovou
zkoušku
o originál osvědčení o úspěšně složené zkoušce (originál se předkládá pouze k nahlédnutí na
a ke zkopírování)
 Vedoucí Kabinetu cizích jazyků PřF UP ověří, že student splnil všechny podmínky a doporučí žádost
ke schválení proděkanovi pro studijní a pedagogické záležitosti.
 Mimořádné stipendium bude vypláceno ve dvou termínech, v březnu a v říjnu.
 Student může žádost podat kdykoliv v průběhu akademického roku.
 Pokud by ovšem student při nejbližším výplatním termínu již neměl být studentem PřF UP (tj.:
student definitivně opouští PřF UP a nenastupuje k dalšímu studiu), je potřeba v žádosti o
stipendium tento fakt zmínit a požádat tak o urychlené vyplacení stipendia.
Přehled vybraných mezinárodně uznávaných jazykových zkoušek, na které se vztahuje mimořádné
stipendium, je uveden na další straně.
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Další informace
Britská rada v Praze http://www.britishcouncil.org/cz
http://takeielts.britishcouncil.org/
http://www.fulbright.cz/toefl
http://www.ets.org/toefl

Britská rada v Praze
http://www.britishcouncil.org/cz

Goethe Institut Prag
http://www.goethe.de/ins/cz/pra/lrn/prf/csindex.htm
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Francouzský institut v Praze
http://www.ifp.cz/Examens-de-francais
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Ruské středisko vědy a kultury v Praze
http://www.rsvk.cz/mezinarodni-zkousky.php

