
 

 

 
  

  

  

                  

 V Praze dne 26. července 2022 

         UKPF/413918/2022 

 

Opatření děkana č. 12/2022, 

o pravidlech výběrových řízení pro obsazení míst na zahraniční mobility 

v programu Erasmus+ na Právnické fakultě Univerzity Karlovy 

 

V návaznosti na opatření rektora č. 34/2015 vydávám podle čl. 11 odst. 2 Statutu Právnické 

fakulty Univerzity Karlovy toto opatření děkana: 

Čl. 1 

Předmět úpravy 

(1) Toto opatření stanoví pravidla výběrových řízení, která jsou podle čl. 7 opatření 

rektora č. 34/2015 v kompetenci Právnické fakulty Univerzity Karlovy (dále jen „fakulta“), pro 

obsazení míst na zahraniční mobility studentů, zaměstnanců a absolventů fakulty v programu 

Erasmus+. 

(2) Pravidla výběrových řízení pro obsazení míst na zahraniční mobility studentů, 

zaměstnanců a absolventů fakulty v programu Erasmus+ vycházejí zejména z  

a) Erasmus Charter for Higher Education Univerzity Karlovy,  

b) opatření rektora č. 34/2015, Kvalifikační podmínky programu Erasmus + pro studijní 

pobyty a praktické stáže studentů Univerzity Karlovy a  

c) opatření rektora č. 6/2022, Pravidla a prováděcí metodika zaměstnanecké mobility v rámci 

programu ERASMUS+. 

Čl. 2 

Zahraniční studijní pobyty studentů fakulty 

(1) Fakulta koná výběrová řízení pro obsazení míst na zahraniční mobility studentů 

fakulty v programu Erasmus+ (dále jen „zahraniční studijní pobyty“) v mezích sjednaných 

výměnných kvót s partnerskými univerzitami a alokovaných peněžních prostředků.  

(2) Výběrová řízení pro obsazení míst na zahraniční studijní pobyty jsou vypisována 

zpravidla dvakrát ročně. 

(3) Výběrová řízení pro obsazení míst na zahraniční studijní pobyty jsou jednokolová. 
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(4) O nominaci studentů fakulty do programu Erasmus+ rozhoduje výběrová komise, jejíž 

členy jmenuje proděkan pro zahraniční vztahy z řad členů akademické obce fakulty 

a zahraničního oddělení. Výběrová komise má nejméně 3 členy. Zasedání komise se může v roli 

pozorovatele účastnit rovněž zástupce studentů nominovaný studentskou kurií Akademického 

senátu, který již zahraniční studijní pobyt sám absolvoval. 

(5) Výběrová komise nominuje studenty na základě jejich studijních výsledků, 

studentských aktivit a ústního pohovoru, který je povinnou součástí výběrového řízení. V rámci 

ústního pohovoru, který se koná zpravidla v jazyce výuky studentem zvoleného zahraničního 

studijního pobytu, je ověřena úroveň aktivní jazykové kompetence studenta, jeho motivace ke 

studiu v zahraničí a očekávaný přínos zahraničního studijního pobytu pro další studijní, 

příp. profesní rozvoj. 

(6) Studenti jsou nominováni na základě pořadí sestaveného podle celkového počtu 

získaných bodů. Konkrétní parametry bodového hodnocení a minimální počet bodů, který je 

třeba pro nominaci získat, jsou stanoveny nejpozději při vypsání jednotlivých výběrových 

řízení. Získá-li více studentů stejný počet bodů a mají-li tito studenti zájem o tentýž zahraniční 

studijní pobyt, rozhoduje o nominaci studenta los.  

(7) V případě nominace studenta na zahraniční studijní pobyt je dále postupováno 

v souladu s pravidly pro uskutečňování studijních pobytů Erasmus+ Univerzity Karlovy 

a přijímající zahraniční univerzity.  

Čl. 3 

Praktické stáže, krátkodobé mobility a absolventské stáže studentů fakulty 

(1) Fakulta koná výběrová řízení pro obsazení míst na praktické stáže, krátkodobé 

mobility a absolventské stáže studentů fakulty v rámci programu Erasmus+ v mezích 

alokovaných peněžních prostředků. 

(2) Praktickou a absolventskou stáž si studenti fakulty zajišťují samostatně, bez 

součinnosti fakulty.  Písemný příslib poskytovatele stáže o přijetí studenta je podmínkou podání 

přihlášky do výběrového řízení. 

(3) Výběrová řízení pro obsazení míst na praktické stáže, krátkodobé mobility 

a absolventské stáže studentů fakulty v rámci programu Erasmus+ jsou vypisována zpravidla 

dvakrát ročně. 

(4) Výběrová řízení pro obsazení míst na praktické stáže, krátkodobé mobility 

a absolventské stáže studentů fakulty v rámci programu Erasmus+ jsou jednokolová.  

(5) O nominaci studentů fakulty do programu Erasmus+ rozhoduje výběrová komise, jejíž 

členy jmenuje proděkan pro zahraniční vztahy z řad členů akademické obce fakulty 

a zahraničního oddělení. Výběrová komise má nejméně 3 členy.  

(6) Výběrová komise nominuje studenty na základě 

a) písemné přihlášky,  

b) přínosu stáže nebo mobility pro další akademický nebo profesní rozvoj uchazeče a pro 

zpracování kvalifikačních prací a dalších publikačních výstupů,  

c) studijních výsledků a  

d) studentských aktivit. 

(7) Součástí výběrového řízení může být i ústní pohovor.  

(8) V případě nominace studenta fakulty na praktickou stáž, krátkodobou mobilitu 

a absolventskou stáže v rámci programu Erasmus+ je dále postupováno v souladu s pravidly 
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pro uskutečňování zahraničních mobilit Erasmus+ Univerzity Karlovy a přijímající zahraniční 

instituce.  

Čl. 4 

Mobility zaměstnanců  

(1) Fakulta koná výběrová řízení pro obsazení míst na zahraniční mobility zaměstnanců 

fakulty v rámci programu Erasmus+ za účelem výukového pobytu nebo školení („zahraniční 

zaměstnanecké pobyty“) v mezích alokovaných peněžních prostředků.  

(2) Výběrová řízení pro obsazení míst na zahraniční zaměstnanecké pobyty jsou 

vypisována zpravidla čtyřikrát ročně. 

(3) Výběrová řízení pro obsazení míst na zahraniční zaměstnanecké pobyty jsou 

jednokolová. 

(4) O nominaci zaměstnanců fakulty do programu Erasmus+ rozhoduje výběrová komise, 

jejíž členy jmenuje proděkan pro zahraniční vztahy z řad členů akademické obce fakulty 

a zahraničního oddělení. Výběrová komise má nejméně 3 členy. 

(5) Výběrová komise nominuje zaměstnance fakulty na základě posouzení písemné 

přihlášky, celkového záměru zaměstnanecké mobility a přínosu pro další pedagogickou 

a vědeckou činnost. 

(6) V případě nominace zaměstnance do programu Erasmus+ je dále postupováno 

v souladu s pravidly pro uskutečňování zahraničních mobilit Erasmus+ Univerzity Karlovy 

a přijímající zahraniční instituce. 

Čl. 5 

Závěrečná ustanovení 

(1) Na žádost může proděkan pro zahraniční vztahy v případech zvláštního zřetele 

hodných prominout zmeškání lhůty pro podání přihlášky do výběrového řízení podle tohoto 

opatření, pokud takový postup nebude na újmu ostatních uchazečů o daný typ mobility 

a uchazeč splní veškeré podmínky výběrového řízení.   

(2) V případech zvláštního zřetele hodných může studenta nominovat ad hoc komise 

mimo vypsané výběrové řízení, avšak pouze za podmínky, že uchazeč splnil všechny 

předepsané náležitosti naposledy vypsaného výběrového řízení pro daný typ mobility.   

(3) Fakulta koná ad hoc výběrová řízení pro obsazení míst na další programy, mobility 

a projekty v rámci programu Erasmus+.  

(4) Pravidla výběrových řízení pro obsazení míst na zahraniční mobility studentů, 

zaměstnanců a absolventů fakulty v programu Erasmus+ podle tohoto opatření lze použít 

přiměřeně na výběrová řízení pro obsazení míst na zahraniční mobility studentů a zaměstnanců 

mimo program Erasmus+. 

Čl. 6 

Zrušovací ustanovení 

 Pokyn děkana č. 1/2000, Pravidla výběrového řízení k vysílání studentů do zahraničí 

v rámci univerzitních dohod a programu EU Socrates/Erasmus, ze dne 18. února 2000 se 

zrušuje. 
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Čl. 7 

Účinnost 

Toto opatření nabývá účinnosti dnem 1. srpna 2022.  

prof. JUDr. Radim Boháč, Ph.D., v. r. 

děkan 


