
ERASMUS+ MIMOŘÁDNÉ VÝBĚROVÉ 
ŘÍZENÍ NA PRAKTICKÉ A ABSOLVENTSKÉ 
STÁŽE LÉTO 2021 A ZS 2021/2022 

Vysoká škola obchodní v Praze, nadační fond vyhlašuje výběrové řízení pro letní praktické a absolventské 

stáže akademického roku  2021/2022 pro zájemce zahraničních stáží v rámci programu Erasmus+ na vybraných 

zahraničních pozicích: 

• datum: 17. 05. 2021 (17:00 - 18:00 hod) – výběrové řízení proběhne ve spolupráci s Centrem kariéry a 

rozvoje  ON-LINE - MS Teams. 

• místo: výběrové řízení bude probíhat přímo na této schůzce. 

• Výběrová komise: Ing. Roman Kořán (vedoucí KEE a koordinátor centra kariéry a rozvoje), Ing. Gabriela Antošová, Ph.D. 

(Erasmus+ koordinátorka), doc. Ing. Ilona Švihlíková, Ph.D. (prorektorka pro vnější vztahy) 

• Výběrová komise uchazeče informuje o výsledku VŘ do 25.5.2021 emailem. 

Přihlásit se mohou studenti všech forem studia na vysoké škole i budoucí absolventi VOŠ (týká se absolventské 

praxe a navazujícího studia). Uchazeči se přihlásí nejpozději do 16. 05. 2021 mailem na adresu erasmus@vso-

praha.eu. Koordinátorce zašlou motivační dopis (musí obsahovat zájem o profesní růst a kariérní dovednosti 

studovaného oboru, taktéž návrh země nebo zahraniční společnosti či firmy, u které chtějí stáž absolvovat) a 

strukturovaný životopis v anglickém jazyce. Do levého rohu záhlaví dopisu uchazeči uvedou dle pořadí 3 

preference zahraničních společností, firem, či institucí praktické stáže a vybranou zemi (pokud tato 

podmínka nebude dodržena, budou z výběrového řízení automaticky vyřazeni). 

Další potřebné informace k výjezdu na praktické stáže uchazečů jsou na odkaze: https://erasmusintern.org/ 

  

Praktické stáže a absolventské stáže: 

• přijímající instituce musí být vysokoškolská instituce, jíž 
byla udělena ECHE nebo jakákoliv veřejná nebo 
soukromá organizace působící na trhu práce nebo 
v oblasti vzdělávání, odborné přípravy a práce s mládeží. 
Příklady těchto organizací jsou uvedeny zde. 
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