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Akademický rok 2019/2020

Název Zahraniční stáž

Způsob zakončení Zápočet

Akreditováno/Kredity Ano, 10 Kred.

Forma zakončení Kombinovaná

Rozsah hodin
Obs/max

Statut A

Statut B

Statut C

0/-

0/-

0/-

Zimní semestr
0/Rozvrh Ano
Vyučovací jazyk
Volně zapisovatelný předmět Ano

0/-

0/-

Letní semestr

Zápočet před zkouškou NE
Počítán do průměru NE
Min. (B+C) studentů
Opakovaný zápis
Vyučovaný semestr
Počet dnů praxe

nestanoveno
NE
Zimní, Letní
0

Hodnotící stupnice S|N
Hod. v komb. formě studia
Automat. uzn. záp. před zk. Ne

Periodicita
Nahrazovaný předmět Žádný
Vyloučené předměty Nejsou definovány
Podmiňující předměty Nejsou definovány
Předměty informativně doporučené Nejsou definovány
Předměty,které předmět podmiňuje Nejsou definovány
Cíle předmětu (anotace):
Cílem je motivovat studenty k realizaci zahraničních studijních nebo výzkumných pobytů.
Požadavky na studenta
Informace o způsobu dokladování a také o možnostech grantové podpory viz webové stránky katedry.
Obsah
Student získá kredity, pokud prokáže absolvování studijního nebo výzkumného pobytu na některé ze zahraničních vzdělávacích
nebo vědecko-výzkumných institucí (a to jak v Číně, tak v jakémkoliv jiném státě, zejména v rámci EU), a to v rozsahu min. 1
měsíce až půl roku. Pokud student realizuje delší pobyt než 1 semestr, může si zároveň zapsat i ASH/ZHS2 a získat tak další
kredity. Totéž platí v případě, že student např. vyjede na 1 semestr do Číny a na druhý v rámci Erasma do zemí EU.
Předpoklady - další informace k podmíněnosti studia předmětu
Dle požadavků přijímací instituce nebo grantu, ze kterého je pobyt hrazen.
Získané způsobilosti
Student si osvojí nové zkušenosti a dovednosti spojené s realizací zahraničního studijního nebo výzkumného pobytu.
Studijní opory

Garanti a vyučující
• Garanti:

Mgr. Michaela Zahradníková, Ph.D.

Literatura
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Vyučovací metody
Aktivizující (simulace, hry, dramatizace)
Hodnotící metody
Analýza výkonů studenta
Předmět je zařazen do studijních programů:
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