
	  

Praxe	  v	  oboru	  architektura	  

Projekt	  programu	  Leonardo	  da	  Vinci	  pro	  absolventy	  FA	  VUT	  v	  Brně	  

	  

Základní	  informace	  o	  projektu	  Praxe	  v	  oboru	  architektura:	  

-‐ Projekt	  je	  určený	  pro	  absolveny	  Fakulty	  architektury	  VUT	  	  z	  r.	  2012	  a	  r.	  2013	  (ne	  pro	  studenty	  
řádně	  zapsané	  ke	  studiu),	  podmínkou	  je	  státní	  příslušnost	  v	  zemích	  účastnících	  se	  programu	  
celoživotního	  vzdělávání	  (LLP).	  

-‐ Finanční	  podpora	  je	  poskytována	  výlučně	  na	  pracovní	  stáž	  v	  zahraniční	  hostitelské	  organizaci	  
(práce	  na	  plný	  úvazek	  s	  pracovní	  dobou	  běžnou	  pro	  cílovou	  zemi)	  

-‐ Cílové	  země	  programu:	  Belgie,	  Bulharsko,	  Dánsko,	  Estonsko,	  Finsko,	  Francie,	  Irsko,	  Island,	  
Itálie,	  Chorvatsko,	  Kypr,	  Liechtenštejnsko,	  Litva,	  Lotyšsko,	  Lucembursko,	  Maďarsko,	  Malta,	  
Německo,	  Nizozemí,	  Norsko,	  Polsko,	  Portugalsko,	  Rakousko,	  Rumunsko,	  Řecko,	  Slovensko,	  
Slovinsko,	  Španělsko,	  Švédsko,	  Švýcarsko,	  Turecko,	  Velká	  Británie.	  	  

-‐ Hostitelskou	  organizaci	  si	  absolvent	  vyhledává	  sám	  nebo	  se	  může	  ucházet	  o	  pracovní	  stáž	  
u	  	  partnerských	  hostitelských	  organizací	  projektu	  ve	  Francii,	  	  Itálii	  či	  Rakousku,	  konkrétně	  u	  
těchto	  partnerských	  firem:	  Pinna	  Viardo	  Architecture&Research	  Genoa,	  Dietmar	  Feichtinger	  
Architects	  Paris,	  AS.	  Architecture	  Studio	  Paris,	  HOLODECK	  architects	  Wien	  

-‐ Minimální	  délka	  stáže	  je	  3	  měsíce,	  maximální	  délka	  stáže	  je	  6	  měsíců.	  Stáže	  bude	  možno	  
realizovat	  v	  projektovém	  období	  1.8.2013	  –	  31.3.2014.	  Délka	  stáže	  nezahrnuje	  den	  příjezdu	  
ani	  den	  odjezdu.	  

-‐ Stážista	  nesmí	  být	  v	  období	  stáže	  v	  trvalém	  zaměstnaneckém	  poměru	  (práce	  na	  živnostenský	  
list	  se	  akceptuje).	  

-‐ Za	  absolventa	  se	  stážista	  považuje	  v	  období	  	  dvou	  let	  po	  absolutoriu.	  
-‐ Výplata	  stipendia	  –	  50%	  po	  podpisu	  smlouvy,	  30%	  po	  3	  měsících	  prokázané	  a	  firmou	  

potvrzené	  dosavadní	  aktivní	  stáže	  a	  za	  předpokladu	  splnění	  všech	  náležitostí,	  20%	  po	  
ukončení	  stáže	  a	  předání	  veškerých	  závěrečných	  dokumentů.	  

-‐ Výše	  stipendia	  závisí	  na	  cílové	  zemi,	  délce	  stáže,	  příspěvku	  hostitelské	  organizace	  a	  je	  
stanovena	  individuálně	  na	  základě	  vyřízení	  přihlášky	  na	  stáž.	  

-‐ na	  konci	  stáže	  předloží	  absolvent	  vlastní	  hodnocení	  stáže	  formou	  reportu	  doplněného	  o	  
fotografie	  projektů,	  na	  kterých	  se	  v	  rámci	  stáže	  podílel	  (ve	  formátu	  MS	  Word).	  

Předkládání	  přihlášek	  na	  pracovní	  stáž:	  

-‐ Absolvent	  splňující	  výše	  uvedená	  kritéria	  a	  ucházející	  se	  o	  stáž	  řádně	  vyplní	  přiloženou	  
přihlášku.	  V	  přihlášce	  uvede	  funkční	  odkaz	  na	  elektronické	  portfolio	  v	  anglickém	  jazyce	  
(včetně	  životopisu	  a	  motivačního	  dopisu)	  uložené	  na	  www.issuu.com.	  (Před	  vyplněním	  
přihlášky	  kontaktujte	  Mgr.	  Ditu	  Havlovou,	  havlovad@fa.vutbr.cz,	  tel.	  541	  146	  621.)	  

-‐ Řádně	  vyplněnou	  a	  podepsanou	  přihlášku	  zašle	  uchazeč	  o	  stáž	  v	  termínu	  do	  17.7.2013	  na	  
havlovad@fa.vutbr.cz.	  
	  
	  
Informace	  o	  programu	  Leonardo	  da	  Vinci	  na	  webových	  stránkách	  Národní	  agentury	  pro	  
Evropské	  vzdělávací	  programy	  nebo	  na	  stránkách	  Evropské	  komise.	  
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Tento	  projekt	  je	  realizován	  s	  grantovou	  podporou	  Programu	  celoživotního	  učení	  Evropského	  
společenství.	  Obsah	  projektu	  neodráží	  názory	  Evropského	  společenství	  nebo	  Národní	  
agentury	  a	  tyto	  instituce	  za	  něj	  nenesou	  žádnou	  odpovědnost.	  	  

	  


