Výjezd na letní školu v zahraničí (MŠMT-D)

Příloha III
KVALIFIKAČNÍ PODMÍNKY VÝJEZDU NA ZAHRANIČNÍ
LETNÍ ŠKOLU - akademický rok 2018/2019

1. Základní předpoklady pro realizaci výjezdu na letní školu v
zahraničí
Výjezd na letní školu v zahraničí se uskutečňuje na základě uzavřené
účastnické smlouvy mezi TUL a studentem.
2. Podmínky pro vyslání studenta
Student musí být při realizaci pobytu zapsán do akreditovaného
bakalářského či magisterského studijního programu v prezenční nebo
kombinované formě. Přednost mají studenti v prezenční formě, kteří
ještě nebyli podpořeni na žádné mobilitě, potom ostatní prezenční
studenti a nakonec studenti v kombinované formě studia.
Student musí mít před výjezdem ukončené nejméně dva semestry
bakalářského VŠ studia.
Přihlásit se může i student, který ukončuje bakalářské studium a splnil
předpoklady pro přijetí do navazujícího magisterského studia.
Student musí mít pro účast na letní škole doporučení své fakulty
podepsané odpovědným akademikem.
Student má zachován statut studenta TUL se všemi právy a
povinnostmi.
3. Výběr studenta
Student musí být k účasti na letní škole vybrán v transparentním
výběrovém řízení, jehož organizace a podmínky jsou v kompetenci
vysílající instituce.
4. Účel a délka pobytu
Výjezdem na letní školu se rozumí závazné přihlášení a úplné
absolvování letní školy pořádané zahraniční univerzitou v době mimo
období výuky na TUL, nejčastěji v období letních prázdnin.
Vybraná letní škola musí mít zaměření, které má návaznost na
zapsaný studijní program studenta na TUL, což potvrdí odpovědný
akademik na fakultě.
Obvyklá délka letní školy jsou dva týdny; pokud to počet uchazečů
a výše finančních prostředků umožní, bude možné finančně podpořit
i účast studentů na delších letních školách.
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5. Administrativa spojená s výjezdem
Před odjezdem student předkládá na ZHR, případně dle požadavku i
své fakultě, závaznou přihlášku a potvrzení o přijetí na zvolenou letní
školu, a to včetně faktury/dokladu k úhradě.
Student se zavazuje zřídit si na dobu účasti na letní škole v zahraničí
komplexní pojištění léčebných výloh platné pro zemi, v níž se pobyt
uskuteční.
Před odjezdem student podepisuje na ZHR TUL účastnickou smlouvu.
Po návratu student dokládá ve lhůtě a v příslušné formě stanovené
účastnickou smlouvou potvrzení o absolvování letní školy.
6. Finanční příspěvek
Studentovi je na základě účastnické smlouvy přidělena částka
odpovídající 100% z celkové ceny letní školy uvedené na
faktuře/platebním dokladu vystaveném zahraniční univerzitou pořádající
letní školu studentovi k úhradě. Dále je studentovi poskytnuta finanční
částka na dopravu do místa konání Letní školy a zpět – na základě
doložených dokladů o platbě za cestovní dokumenty.
Finanční příspěvek zpravidla nepokrývá všechny náklady, počítá se s
finanční spoluúčastí studenta.
Finanční příspěvek bude vyplacen na účet studenta, který student na
svou odpovědnost uvede v online evidenčním listu.
Finanční příspěvek nemůže být užit k úhradě nákladů, které jsou již
financovány z jiných akcí/programů EU.
Student bude vyzván k neprodlenému vrácení celého finančního
příspěvku v případě, že:
a) letní školu neabsolvuje a nebude moci doložit úplné splnění závazku
předložením dokladu o absolvování vystaveném pořadatelem letní školy
nebo na formuláři ZHR o absolvování letní školy,
b) nedodrží ujednání ve smlouvě.
Výše uvedené neplatí, pokud studentovi v řádném splnění podmínek
zabránila tzv. „vyšší moc“, tj. prokazatelně nepředvídatelná
a neovlivnitelná události či okolnost, kterou student neprodleně po
zjištění ohlásil vysílající instituci a nevznikla jeho nedbalostí či
pochybením.
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8. Poplatky
Vysílající instituce nesmí požadovat po vyjíždějícím studentovi žádné
poplatky za organizaci nebo administraci jeho výjezdu na letní školu v
zahraničí.
Vysílající instituce však může po studentovi žádat hrazení poplatků za
prodlouženou dobu studia/další studium, pakliže bylo takové studentovi
vyměřeno a pokud dobrovolná účast na letní škole v zahraničí vede
k prodloužení studia.

