Fond mobility Univerzity Karlovy/ 
Fond of mobility at Charles University

Návrh: Podpora  studia na zahraniční univerzitě v délce jeden až dva semestry
(odst. 1 písm. a) Statutu FM UK) / 
Proposal: Support of study at foreign university from one to two semesters.
(Par. 1 letter. a) Statute FM UK)

Jméno žadatele/ Name of applicant:

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

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

Jméno odborného garanta/ Name of the professional guarantor:

Pracoviště/  Workplace:

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

Domácí univerzita/  Home university:
Fakulta UK/  Faculty of CU:	

Počet uzavřených semestrů/ Number of complete semesters:

Studijní program/ 
Programme of study:
bakalářský / magisterský / doktorský
bachelor / master’s degree / doctoral
Studijní obor/ Field of study:

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 Economic institute, CTS, CŽP, EIS, ÚJOP):

Zahraniční univerzita/ FOREIGN university:

Fakulta/ Faculty:

Obor / specializace/ Field of study:

Účel pobytu (podrobněji v motivačním dopise)/  Propose of stay (more detailed at motivation letter): 

Délka studia/ Length of study:
od dne/ From (date):

do dne/ To (date):







Náklady na úhradu studijního pobytu/ High of payment for study stay:
Cestovné ve výši/ Travel fee:


Školné ve výši/ School fees:


Náklady na ubytování/ Accommodation cost:


Náklady na stravování/ Catering cost:


Další (pojištění…)/ Other (insurance…):

* Příspěvek se poskytuje ve výši maximálně jedné poloviny celkových nákladů/ Maximally high of contribution is provided to the 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 :
1) doporučení jednoho odborného garanta, 2)  doklad o přijetí k vybranému stud. oboru na  přijímající univerzitě, 3) doložení o jazykové způsobilosti,  4) motivační dopis 5) případné vyjádření děkana fakulty nebo ředitele součásti

Attachment: 
1) Recommendation by one expert guarantor, 2)  proof of admission to the selected field of study at the admission university, 3) proof of the language knowledge , 4) motivation letter, 5) possible statement of the faculty dean or director of the component


