
Fond mobility Univerzity Karlovy/
 Fond of mobility at Charles University

Návrh: Podpora účasti na mezinárodních studijních nebo odborných  akcích studentů v zahraničí.
(odst. 1 písm. b) Statutu FM UK)/
Proposal: Promotion participation in international degree programs or in student’s events abroad.
(paragraph. 1 letter. b) Statutu FM UK)


Jméno žadatele/ Name of applicant:

Bydliště 
(korespondenční adresa)/ Address (corres.  address):

Telefon, fax, e-mail/ Phone number, fax, e-mail:

Fakulta UK/ Faculty UK:

Počet uzavřených semestrů/ Number of complete semesters:

Studijní program/ Study program:
bakalářský / magisterský / doktorský
bachelor / master’s degree / doctoral
Studijní obor/ Study specialization:

Studijní průměr za dosavadní studium/
Study average for previous education:


Razítko, datum a podpis děkana (fakulty UK) 
či ředitele součásti (platí jen pro CERGE, CTS, CŽP, EIS, ÚJOP):
/ Stamp, date a signature of faculty dean (faculty UK) 
or of director (Applies for CERGE, CTS, CŽP, EIS, ÚJOP):

Mezinárodní studijní nebo odborná akce/ International study and professional event:
Název/ Name:	

Pořádající organizace/ Organizing organization:

Aktivní účast/ Active participation:
                      ANO / NE                                         YES/NO
Příspěvek na téma/ Post on topic:

Délka pobytu/ Length of staying:
od dne/
From (date):

do dne/
To (date):






Náklady na úhradu účasti/  High of payment for join event:
Cestovné ve výši/ Travel fee:


Náklady na ubytování/ Accommodation cost:


Náklady na stravování/ Catering cost:


Poplatek za účast na akci/
Fee for a joying event:

* Příspěvek se poskytuje ve výši maximálně jedné poloviny celkových nákladů/ Maximally high of contribution is provided to half of the total price.
Náklady celkem/ Total costs:


Požadovaný příspěvek */
Requested contribution:



Potvrzuji, že uvedené údaje jsou pravdivé/  I agree that information about proposal are true.      

datum:                                                        Podpis žadatele:
date:                                                            Signature of applicant:

Přílohy :
doklad o akci pořádané v zahraničí, 2) motivační dopis, 3) případné potvrzení o aktivním vystoupení na akci 4) případné vyjádření děkana fakulty nebo ředitele součásti/
Attachment:
proof about event that is organized abroad, 2) motivation letter, 3) possible confirmation about active performance at event  4) possible statement of the faculty dean or director of the component



