Právnická fakulta Masarykovy univerzity
zahajuje výběr zájemců ze strany magisterských a doktorských studentů
a absolventů magisterského studijního programu (do 3 let po úspěšném ukončení studia)
o placené stáže u

Úřadu Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO)
a
Evropského patentového úřadu (EPO)

Stáž je určena pro studenty a absolventy všech
studijních oborů (u EPO jsou preferováni studenti
oborů přírodovědných a informatických).
Lhůta pro přihlášky: do 6. 3. 2020
Místo pro podání přihlášky: Oddělení pro zahraniční
vztahy, PrF MU
Kontaktní osoba: Věra Redrupová
Náležitosti přihlášky:
1. Strukturovaný životopis v AJ s dokladem
o jazykové kompetenci
2. Motivační dopis v rozsahu min. 4 000 znaků v AJ
s uvedením, ve které instituci by žadatel chtěl
vykonávat stáž
3. Doklad o vzdělání:
a. kopie diplomu nebo
b. u studentů 5. ročníků výpis z IS MU
o úspěšném složení zkoušek
4. Seznam úspěšně absolvovaných povinně
volitelných předmětů majících vztah k duševnímu
vlastnictví, zapsané téma diplomové práce nebo
odevzdaná SVOČ s tématem mající vztah
k duševnímu vlastnictví
5. Certifikát s úspěšným absolvováním ALP
certifikovaných kurzů EUIPO/EPO
6. K absolvování certifikovaných kurzů je třeba se
zaregistrovat na stránkách
https://oami.europa.eu/knowledge/course/view.php
?id=1851 a v pravém horním rohu přihlásit se
jako „members of the Pan-European Seal“; nebo
pro EPO https://e-courses.epo.org/
Z přihlášených osob bude výběrovou komisí doporučeno
5 stážistů pro EUIPO a 5 stážistů pro EPO.
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Stáž bude realizována na základě smlouvy mezi
uchazečem a EUIPO/EPO. Přihláška je brána jako
závazná.
Místo stáže: Sídlo EUIPO, Alicante, Španělsko
Sídlo EPO, Mnichov, Německo
Délka stáže: 12 měsíců
Začátek stáže: září / říjen 2020
Finanční podpora: grant 1000 EUR/měsíc
Podmínky:
1. Prokazatelný zájem o obor práva duševního
vlastnictví: získaný certifikát o úspěšném
absolvování on-line kurzů EUIPO/EPO.
2. Jazyková kompetence:
a. EUIPO: Znalost angličtiny, němčiny,
francouzštiny, italštiny či španělštiny
minimálně na úrovni B1;
b. EPO: Znalost angličtiny, němčiny
či francouzštiny minimálně na úrovni B1;
c. Znalost dalších jazyků výhodou.
3. Účast v zahraničních studijních programech typu
ERASMUS bude ze strany EUIPO/EPO
hodnocena jako výhoda a zohledněna i
výběrovou komisí dle stanoveného postupu:
https://www.law.muni.cz/content/cs/ofakulte/organizacni-struktura/oddeleni-acentra/oddeleni-pro-zahranicni-vztahy/studium-astaze-v-zahranici/pan-european-seal-programme/
Více informací:
 https://oami.europa.eu/knowledge/course/view.php
?id=1851
 http://www.epo.org/learning-events/materials/paneuropean-seal.html

