
Ident Praxe/Stáž Přibližná
časová dotace ECTS Stupeň

studia Základní informace

22F401 Odborná praxe 40 h týdně 21

 
  navazující

magisterský
  

praxe/stáž ve firmě vykonávané na plný úvazek po dobu
alespoň 4 měsíců (maximálně 6) v ČR nebo v zahraničí
finanční podpora je možná buď z prostředků Erasmus+ nebo
stipendijního fondu FMV

22F411

 
  Zahraniční

odborná stáž –
krátkodobá

  

20-40 h týdně 6

 
  navazující

magisterský
  

stáže v neziskovém sektoru a orgánech státní správy na plný
úvazek po dobu alespoň 6 až 8 týdnů v zahraničí
finanční podpora je možná buď z prostředků Erasmus+ nebo
stipendijního fondu FMV v závislosti na instituci a místě, kde je
stáž vykonávána

22F412

 
  Zahraniční

odborná stáž –
dlouhodobá

  

 
  30-40 h týdně

  
15

 
  navazující

magisterský
  

stáže v neziskovém sektoru, orgánech státní správy a firmách
na plný úvazek po dobu alespoň 3 měsíců v zahraničí
finanční podpora je možná buď z prostředků Erasmus+ nebo
stipendijního fondu FMV v závislosti na instituci a místě, kde je
stáž vykonávána

22F413

 
  Odborná stáž –

krátkodobá
  

 
  20 h týdně

  
6

 
  navazující

magisterský
  

stáže v neziskovém sektoru, orgánech státní správy a firmách
na poloviční úvazek po dobu alespoň 3 měsíců v ČR; rozsah
pracovní doby lze přiměřené zkrátit, pokud stáž trvá déle než 3
měsíce, anebo má výrazně nadprůměrné nároky na zpracování
odborného projektu
finanční podpora stáže není možná

4-6 měsíců, plný úvazek, může probíhat v ČR nebo v zahraničí
2-3 měsíce, zkrácený úvazek (minimálně 20 hodin týdně), může probíhat v ČR nebo v zahraničí

leden/únor až červen
září až leden/únor

Cílem pracovních stáží studentů FMV je propojení výuky s praxí. Řízená praxe je součástí studia, a proto student,
kromě samotné pracovní náplně, zpracovává i písemný projekt, garantovaný akademickým pracovníkem FM. Z tohoto
důvodu je i požadováno zpracování písemného projektu, aby student získal podrobnou zpětnou vazbu, na jejímž základě
se může dále rozvíjet. Součástí praxe/stáže je také obhajoba projektu.

Pro každou pracovní stáž se uzavírá třístranná smlouva mezi firmou/organizací, studentem a FMV, ke které se dokládá
podepsaný oficiální Job Description (resp. obsah pracovní náplně).

Třístranné smlouvy jsou k dispozici na webu FMV, vyřízení podpisů obstará student.

Finanční ohodnocení studenta firmou/organizací je zcela v kompetenci firmy/organizace. Fakulta může pro pracovní stáž
v zahraničí poskytnout finanční podporu z programu Erasmus+ nebo z fakultního stipendijního fondu.

Firma/organizace na závěr praxe/stáže vystavuje písemné pracovní hodnocení studenta - Pracovní hodnocení
studenta a potvrzení o absolvované praxi, které slouží pro potvrzení skutečných termínů stáže a pro uzavření
předmětu praxe/stáže. Formulář firmě/organizaci poskytne student.

Praxe/stáž je zakončena obhajobou písemného projektu před akademickým pracovníkem FMV, následně student
dostává za stáž kredity a známku. Zpracovaný projekt není veřejný, vidí jej jen student, odpovědný akademik FMV,
proděkan pro pedagogiku a koordinátorka pracovních stáží.

Typy pracovních stáží:

Pracovní stáže kopírují harmonogram příslušného semestru, tedy obvykle probíhají v období:

Kreditový přehled praxí a stáží, včetně možností finanční podpory, pro studenty FMV v ČR a v zahraničí

https://fmv.vse.cz/praxe-a-staze/smlouvy-a-formulare-ke-stazeni/
https://fmv.vse.cz/wp-content/uploads/page/30070/EVALUATION-Form-of-the-Interns-Performance-FMV_post-COVID-times.docx

