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Partnerské univerzity – výjezdy do Evropy, Ameriky,
Asie, Kanady, Austrálie, Indie, Peru, Tchaj-wanu, …
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USA

The John Marshall Law School (JMLS), Chicago
Unikátní a dlouholetá spolupráce (A Day of US Law, Summer/Autumn School,
kurzy profesorů z JMLS), rok 2017 = 25. výročí studentských výměn
Jednosemestrální stipendijní pobyty – počet pro ak. rok: 1 až 2
Pro PS 2019:
•
•
•

Podmínky: Výběrové řízení otevřeno pouze pro studenty ve 3. a 4. ročníku mgr.
studia a s výbornou znalostí AJ.
Termíny (v rámci výb. řízení pro ak. rok. 2019/20): přihlášky do 30. září 2018,
výběrové řízení: 16. října 2018 (předpoklad)
Studium a pobyt: studium bez poplatku, ubytování v hostitelské rodině, další
náklady na straně studenta, možnost stipendia z CZS
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Asie
 Tsinghua University (THU), School of Law, Peking, Čína
 Georgian Institute of Public Affairs (GIPA), School of Law and
Politics, Tbilisi, Gruzie
 Smlouvy o spolupráci uzavřeny v roce 2014
 Dvou/jednosemestrální stipendijní pobyty – 2/4 na ak. rok
 Pro 2018/2019:
•
•
•

Podmínky: Do výběrového řízení se mohou přihlásit pouze studenti ve 3. a 4.
ročníku magisterského studia PrF MU a s výbornou znalostí angličtiny.
Termíny: přihlášky do 15. února 2018, výběrové řízení: dle pravidel pro Erasmus+.
Studium a pobyt: studium bez poplatku, ubytování v univerzitním ubytovacím
zařízení, další náklady na straně studenta, možnost stipendia z CZS

7. 11. 2017 – Keep moving/ PrF MU
4

Asie
 National Taiwan University (NTU), College of Law, Taipei,
Tchaj-wan
 Smlouva o spolupráci uzavřena v roce 2017
 Dvou/jednosemestrální stipendijní pobyty – 2/4 na ak. rok
 Pro 2018/2019 :
•
•
•

Podmínky: Do výběrového řízení se mohou přihlásit pouze studenti ve 3. a 4.
ročníku magisterského studia PrF MU a s výbornou znalostí angličtiny.
Termíny: přihlášky do 15. února 2018, výběrové řízení: dle pravidel pro Erasmus+.
Studium a pobyt: studium bez poplatku, ubytování v univerzitním ubytovacím
zařízení, další náklady na straně studenta, možnost stipendia z CZS
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Austrálie

 The University of New South Wales (UNSW), Sydney
 Smlouva o spolupráci uzavřena v roce 2016
 Dvou/jednosemestrální stipendijní pobyty – 2/4 na ak. rok
 Pro 2018/2019 :
•

•
•

Podmínky: Do výběrového řízení se mohou přihlásit pouze studenti ve 3. a 4.
ročníku magisterského studia PrF MU a s výbornou znalostí angličtiny doloženou
mezinárodně uznávaným certifikátem (TOEFL, IELTS, CAE…ne starší než 2 roky od
získání)
Termíny: přihlášky do 15. února 2018, výběrové řízení: dle pravidel pro Erasmus+.
Studium a pobyt: studium bez poplatku, ubytování v univerzitním ubytovacím
zařízení, další náklady na straně studenta, možnost stipendia z CZS
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Indie

 Jindal Global Law School (JGLS)
 Smlouva o spolupráci uzavřena v roce 2016
 Dvou/jednosemestrální stipendijní pobyty – 2/4 na ak. rok
 Pro 2018/2019 :
•
•
•

Podmínky: Do výběrového řízení se mohou přihlásit pouze studenti ve 3. a 4.
ročníku magisterského studia PrF MU a s výbornou znalostí angličtiny.
Termíny: přihlášky do 15. února 2018, výběrové řízení: dle pravidel pro Erasmus+.
Studium a pobyt: studium bez poplatku, ubytování v univerzitním ubytovacím
zařízení, další náklady na straně studenta, možnost stipendia z CZS
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Kanada
 Thompson Rivers University (TRU), Kamloops
 Smlouva o spolupráci uzavřena v roce 2017
 Dvou/jednosemestrální stipendijní pobyty – 1/2 na ak. rok
 Pro 2018/19:
•

•
•

Podmínky: Do výběrového řízení se mohou přihlásit pouze studenti ve 3. a 4.
ročníku magisterského studia PrF MU a s výbornou znalostí angličtiny doloženou
mezinárodně uznávaným certifikátem (TOEFL, IELTS).
Termíny: přihlášky do 15. února 2018, výběrové řízení: dle pravidel pro Erasmus+.
Studium a pobyt: studium bez poplatku, ubytování v univerzitním ubytovacím
zařízení, další náklady na straně studenta, možnost stipendia z CZS
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Peru
 University of Lima (ULIMA)
 Smlouva o spolupráci uzavřena v roce 2017
 Dvou/jednosemestrální stipendijní pobyty – 2/4 na ak. rok
 Pro 2018/19:
•

•
•

Podmínky: Do výběrového řízení se mohou přihlásit pouze studenti ve 3. a 4.
ročníku magisterského studia PrF MU a s výbornou znalostí angličtiny a
španělštiny.
Termíny: přihlášky do 15. února 2018, výběrové řízení: dle pravidel pro Erasmus+.
Studium a pobyt: studium bez poplatku, ubytování v univerzitním ubytovacím
zařízení, další náklady na straně studenta, možnost stipendia z CZS
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Ukrajina
 Uzhorod National University, Faculty of Law
 Yaroslav Mudryi National Law University, Charkov
 Smlouvy o spolupráci uzavřeny v roce 2016, resp. 2017
 Dvou/jednosemestrální stipendijní pobyty – 1/2, resp. 2/4 na ak. rok
 Pro 2018/19:
•
•
•

Podmínky: Do výběrového řízení se mohou přihlásit pouze studenti ve 3. a 4.
ročníku magisterského studia PrF MU a s výbornou znalostí angličtiny.
Termíny: přihlášky do 15. února 2018, výběrové řízení: dle pravidel pro Erasmus+.
Studium a pobyt: studium bez poplatku, ubytování v univerzitním ubytovacím
zařízení, další náklady na straně studenta, možnost stipendia z CZS
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Stáž v rámci Stálé mise ČR při Úřadovně OSN a
ostatních mezinárodních organizacích v Ženevě
 Smlouva o spolupráci uzavřena v roce 2017
 4-4,5 měsíční placené stáže (stipendium 2000 EUR celkem) – počet
stážistů: 1
 Pro 2018/2019:
•
•
•

Podmínky: Do výběrového řízení se mohou přihlásit pouze studenti ve 4. či 5.
ročníku magisterského studia.
Termíny: přihlášky do 20. 10. 2018 (předpoklad), výběrové řízení: bude upřesněno.
Více informací:
http://www.mzv.cz/mission.geneva/cz/o_stale_misi/staze/index.html
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Stáže pro absolventy a doktorandy: Pan-European Seal
Programme
 European Patent Office (EPO), Německo
 European Union Intellectual Property Office (EUIPO),
Španělsko
 Smlouva o spolupráci uzavřena v roce 2015
 Jednoroční placené stáže (1000 EUR/měsíc) – počet stážistů: 5 EPO, 5
EUIPO
 Pro 2018/2019:
•
•
•

Podmínky: Do výběrového řízení se mohou přihlásit pouze studenti v 5. ročníku
magisterského studia či studenti doktorského studia s výbornou znalostí angličtiny.
Termíny: přihlášky do 15. 3. 2018 (předpoklad), výběrové řízení: bude upřesněno.
Více informací: web PrF MU/Mezinárodní spolupráce/Pan European Seal
Programme
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Pro doktorandy - studium LL.M. na UC Hastings
College of the Law
 Právnická fakulta MU vyhlašuje výběrové řízení pro doktorské
studenty na studium LL.M. na University of California,
Hastings College of the Law, San Francisco, CA, USA
 Délka studia: 2 semestry v rozmezí maximálně 2 let
 Začátek studia: srpen 2018 (přihlášky na PrF MU do 30.11. 2017)

 Finanční podpora: pro studenty MU platí Riesenfeld Scholarship: 50%
snížení školného/semestr (standardní výše školného pro ak. rok: $47,500 +
$660 Health Services fee, $85 Activity fee, $4,800 Health Insurance fee)
 Více informací: http://www.uchastings.edu/academics/llmprogram
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Kontakty a informační zdroje
Oddělení pro zahraniční vztahy PrF MU
Veveří 70: místnosti 125, 127
int@law.muni.cz
tel. 549 49 6861, 549 49 7753
www: Aktuality OZV, Vývěska v IS MU,
erasmus.law.muni.cz
 fb, twitter
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