EXKLUZIVNÍ STUDIJNÍ PŘÍLEŽITOST PRO SPORTOVCE
Co nabízíme

Studium

Možnost studia a získání vzdělání s minimální finanční spoluúčastí
studenta na prestižní University of New York in Prague, případně
možnost využití kurzů, které tato univerzita nabízí.

JAKÉ PROGRAMY ŠKOLA NABÍZÍ?
Vybrat si můžete z nabídky školy na www.unyp.cz v sekci Academic
Programs. Pozornost prosím věnujte především těmto bakalářským

studijním programům a kurzům:

PRO KOHO JE NABÍDKA URČENA
Možnost čerpat nabídku mají sportovci dle pravidel
programu Duální kariéry, žádosti zasílejte přes systém
podávání žádostí www.olympijskytym.cz/dualnikariera.
Komise Duální kariéry bude při hodnocení žádosti
preferovat sportovce, jejichž vizí je zůstat i po ukončení
sportovní kariéry ve sportovním prostředí.

Součástí žádosti musí být motivační dopis ke studiu v rozsahu A4
a doložení úrovně anglického jazyka (Česká maturita se známkou 1,
TOEFL min 72 bodů, IELTS 6). Následně může být žadatel požádán
o osobní pohovor s členy komise Duální kariéry.
Motivační dopis v AJ bude následně možno použít i pro účely školy,
která ho v rámci přihlášky vyžaduje. Nižší než požadovaná úroveň
Aj není překážkou ucházet se o studium, UNYP nabízí program pro
zlepšení jazykové úrovně uchazečů o studium.
Žádosti lze zasílat průběžně, počátek studia je možný vždy
v termínu leden a září daného kalendářního roku, první studenty
podpořené ČOV může UNYP přijmout v lednu 2022.
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KOLIK BUDE STUDIUM STÁT A NA JAK DLOUHO
MOHU PODPORU ZÍSKAT?
Spoluúčast sportovce byla stanovena na 15% celkové částky, kterou
student uhradí přímo UNYP.
Podporu lze získat na celé období partnerství ČOV a UNYP, tedy
pro žádosti obdržené v roce 2021 až na 4 roky.

LZE STUDIUM KOMBINOVAT S KARIÉROU
VRCHOLOVÉHO SPORTOVCE?
Ano, UNYP nabízí možnost dohody individuálních studijních plánů
pro případy, kdy budou sportovci na výcvikových táborech nebo na
závodech mimo ČR. Plnění studijních povinností bude ale důsledně
vyžadováno.

KDE MOHU ZÍSKAT PODROBNĚJŠÍ INFORMACE
Dotazy ke studiu a možnosti získání podpory zasílejte na adresu
voriskova@olympic.cz

JAK BUDOU ŽÁDOSTI HODNOCENY?

V případě potřeby zajistíme podrobné informace ze studijního
oddělení UNYP.

Žádosti včetně povinných příloh (motivační dopis v rozsahu A4
a doložení úrovně Aj) budou předloženy komisi Duální kariéry,
která je vyhodnotí a návrh předá k finálnímu rozhodnutí předsedovi
ČOV. Jedním z hlavních kritérií bude předpoklad úspěšně dokončit
vybraný studijní program a vize sportovce zůstat po ukončení
sportovní kariéry ve sportovním prostředí a tím využít znalostí
získaných studiem. U kurzů a seminářů bude komise postupovat
obdobně, jako u žádostí podaných do programu Duální kariéry.

TERMÍNY
Termín podání: Možný start vždy v jarním nebo podzimním semestru.
První možnost začátku studia – 31. ledna 2022.
V tomto případě nutné podání žádostí do 15. 12. 2021.

VYBRANÍ PODPOŘENÍ SPORTOVCI V RÁMCI DUÁLNÍ KARIÉRY
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Vít Přindiš
kanoistika

