STÁŽOVÁNÍ NA AVU – PODROBNÁ PRAVIDLA
Metodické pokyny k studijním a pracovním stážím

Všeobecně
Studijní pobyty a pracovní stáže studentů AVU dělíme na interní a externí.
Mají následující formy:
1. Studium v Ateliéru přípravného studia (malířská a sochařská přípravka)
2. Interní stáž v jiném ateliéru AVU
3. Interní stáž v Ateliéru hostujícího umělce (AHU)
4. Externí stáž na jiné vysoké škole v ČR
5. Externí stáž v zahraničí:
 Studijní stáže ERASMUS+
 Výměnné pobyty na základě bilaterálních dohod o spolupráci
 Pracovní stáže ERASMUS+
 Mobilita „Freemover“
AVU nabízí studijní stáž studentům jiných vysokých škol v ČR, jež má formu:
6. Stáž studenta z jiné vysoké školy v ČR na AVU

Počet a rozsah pobytů na stážích mimo domovský ateliér po celou dobu studia podléhá
rozhodnutí vedoucího pedagoga/pedagožky domovského ateliéru.
UPOZORNĚNÍ: Studijní pobyt mimo domovský ateliér není omluvou pro neplnění studijních
povinností, zejména absolvování povinných a povinně volitelných teoretických předmětů
a odevzdání písemné části ročníkové obhajoby ve stanoveném termínu.

1. Studium v Ateliéru přípravného studia (malířská a sochařská přípravka)
Malířská a sochařská přípravka slouží zpravidla studentům prvních ročníků, kterým výuku
doporučí vedoucí pedagog. Výuka probíhá v ateliérech v ulici Jana Zajíce, kde studující
předkládají své klauzurní práce k hodnocení. Ročníkové hodnocení je v kompetenci

vedoucího pedagoga domovského ateliéru, je však založeno na hodnocení pedagogů Ateliéru
přípravného studia. Jednosemestrální či dvousemestrální studium v Ateliéru přípravného
studia jsou studenti povinni oznámit na studijním oddělení podáním univerzální žádosti
opatřené písemným doporučením a podpisem vedoucího pedagoga domovského ateliéru.
Termíny podání žádostí jsou uvedeny v harmonogramu na daný akademický rok.

2. Interní stáž v jiném ateliéru AVU
Podmínky stáže
 Stáž v jiném ateliéru AVU znamená možnost absolvovat předmět Ateliérová výuka
v jiném ateliéru v rámci AVU po dobu 1–2 semestrů akademického roku.
 Pobyt na stáži může být povolen studentům teprve po úspěšném absolvování
1. ročníku. Stáž musí být doporučena a schválena vedoucím pedagogem domovského
i vybraného ateliéru a následně i prorektorem pro studijní záležitosti.
 Studující se přihlašuje na stáž vyplněním univerzální žádosti, v níž specifikuje ateliér,
dobu stáže a vysvětlí své důvody. Poté si zajistí podpisy obou vedoucích pedagogů.
Vedoucí pedagog domovského ateliéru zpravidla stáž nepovolí, pokud byl
student/studentka v minulém semestru hodnocen stupněm 4 („prospěl/a
s napomenutím“), nebo z jiných pedagogických důvodů. Žádost se podává
na studijním oddělení v termínech, které jsou uvedeny v harmonogramu na daný
akademický rok. Studijní oddělení zajistí souhlas prorektora pro studijní záležitosti
a informuje studenta o výsledku. Souhlas prorektora se odvíjí od celkových výsledků
všech součástí studia.
 O případné prodloužení stáže je nutno znovu požádat prostřednictvím univerzální
žádosti. Nedodržení termínů daných harmonogramem může být klasifikováno jako
porušení povinností studenta.
Práva a povinnosti studenta
 Student plní své povinnosti na stáži adekvátně nárokům studia v domovském
ateliéru. Zároveň navštěvuje a plní úkoly v ostatních předmětech dle studijního plánu
oboru.
 Student se zpravidla nemůže stáže účastnit, pokud byl v předchozím semestru
hodnocen stupněm 4 („prospěl/a s napomenutím“) z předmětu Ateliérová výuka
a nepodal v řádném termínu žádost s doporučením a souhlasem vedoucího pedagoga
domovského ateliéru i vybraného ateliéru, nebo z jiných pedagogických důvodů.
Hodnocení studenta
 Klauzurní práce se zpravidla vystavuje v ateliéru, v němž stáž proběhla.
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 Finální hodnocení je v kompetenci vedoucího pedagoga domovského ateliéru
a zpravidla vychází z hodnocení vedoucího pedagoga ateliéru, v němž je stáž
realizována.
 Vedoucí pedagog ateliéru, v němž stáž probíhá, včas dodá studijnímu oddělení
podklady k hodnocení pro vedoucí pedagogy vyslaných studentů. Tyto podklady
obsahují písemnou charakteristikou individuálních aktivit stážujícího studenta
a navrženou známku v rámci klasifikačního stupně. Studijní oddělení distribuuje tyto
podklady pedagogům domovských ateliérů, kteří je zohlední při finálním hodnocení.

3. Interní stáž v Ateliéru hostujícího umělce (AHU)
Podmínky stáže


Stáž v Ateliéru hostujícího umělce znamená možnost zúčastnit se programu
vedeného mezinárodní osobností působící během daného semestru v Šalounově
ateliéru. Rozeznáváme dva typy stáže: stáž v zimním semestru – „krátká“ a stáž
v letním semestru – „celosemestrální“. Oba typy stáže končí výstavou studentských
prací.



Výuka na stáži v zimním semestru trvá zpravidla 7 týdnů a je ukončena zápočtem.
Zápočet zapisuje vedoucí pedagog domovského ateliéru na základě písemné
charakteristiky aktivit studenta od hostujícího umělce a studentem předložené
dokumentace výsledků stáže (výstavy). Student pak pokračuje ve výuce v daném
semestru ve svém domovském ateliéru.



Výuka na stáži v letním semestru trvá po celou dobu semestru (zpravidla 16 týdnů)
a je ukončena výstavou semestrální práce před komisí. Hodnocení (písemné
a známka) navržené hostujícím umělcem se zohlední v celoročním hodnocení
studenta vedoucím pedagogem domovského ateliéru.



Stáž je doporučena zpravidla teprve po úspěšném absolvování 2. ročníku. Studentům
a studentkám 6. ročníku může být stáž povolena jen ve výjimečných
a odůvodněných případech, které písemně vysvětlí vedoucí pedagog ateliéru.



Studenti 3. – 5. ročníků se přihlašují k výběru na stáž vyplněním univerzální žádosti
opatřené písemným doporučením a podpisem vedoucího pedagoga domovského
ateliéru. Termíny podání žádostí jsou uvedeny v harmonogramu na daný akademický
rok. Kandidát si zároveň připraví portfolio své tvorby v digitální podobě ve formátu
PDF (se jménem, ročníkem a uvedením domovského ateliéru), které zašle emailem
na adresu avuinternational@avu.cz. Vyplněnou univerzální žádost předá
na zahraniční oddělení, které v součinnosti se studijním oddělením zajistí vyjádření
prorektora pro studijní záležitosti.



Konečný výběr studentů provádí hostující umělec ve spolupráci s asistentem
a prorektorkou pro zahraniční záležitosti podle svého uvážení. Asistent Ateliéru
hostujícího umělce poté informuje všechny zúčastněné o schválení či zamítnutí stáže.
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Organizace stáže


Zahraniční oddělení zveřejní informace o hostujícím umělci nebo umělkyni a výzvu
pro podávání žádostí o stáž na webových stránkách AVU v termínech podle
harmonogramu na daný akademický rok.



Vedoucí pedagogové domovských ateliérů AVU počítají s eventualitou „krátké“
(7 týdnů), anebo “celosemestrální“ stáže (16 týdnů) v individuálním studijním plánu
studenta a rozhodují o tom, zda svým studentům účast na stáži povolí.



Stáž začíná veřejnou vstupní prezentací programu a tvorby hostujícího umělce,
zpravidla v prvním týdnu semestru.



Stáž je ukončena podle harmonogramu, v odůvodněných případech dle pokynů
hostujícího umělce a po domluvě s vedoucím pedagogem a studentem.



Během semestru jsou vítány průběžné konzultace vedoucího pedagoga s hostujícím
umělcem o práci studenta, pokud je vedoucí pedagog domovského ateliéru považuje
za potřebné.

Práva a povinnosti studenta


Studenti přijatí na stáž musí mít dobrou schopnost komunikace v anglickém jazyce
slovem i písmem.



Student plní své povinnosti na stáži adekvátně (co do kvantity i kvality práce)
nárokům studia v domovském ateliéru. Zároveň plní studijní povinnosti a úkoly
v ostatních předmětech dle studijního plánu oboru.



Studenti z jiných vysokých škol se přihlašují na stáž po odsouhlasení své domovské
školy. Studijní oddělení obou škol se navzájem kontaktují. Studenti – stážisté z jiných
škol však nemají nárok na finanční ateliérovou podporu na materiál.



Student se nemůže stáže účastnit, pokud byl ve dvou předchozích semestrech
hodnocen v rámci klauzur stupněm 4 („prospěl/a s napomenutím“) nebo pokud byl
disciplinární komisí uznán odpovědným ze spáchání disciplinárního přestupku.



Opakovaná účast studentů na stáži v Ateliéru hostujícího umělce je možná jen
výjimečně na základě řádně a jednoznačně zdůvodněného doporučení vedoucího
pedagoga domovského ateliéru a na základě univerzální žádosti, kterou schvalují
prorektor pro studijní záležitosti a prorektorka pro zahraniční záležitosti.

Hodnocení studenta


Hodnocení semestrální práce studenta na stáži je zcela v kompetenci vedoucího
pedagoga domovského ateliéru, s přihlédnutím k názoru hostujícího umělce.
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Na konci zimního semestru hodnotí studenta (absolventa „krátké“ stáže) vedoucí
pedagog domovského ateliéru. Hodnotí práci za celý semestr, jak práci provedenou
v rámci domovského ateliéru (7 týdnů), tak práci provedenou v rámci „krátké“ stáže
v AHU (7 týdnů) na základě písemné charakteristiky výsledků stáže od hostujícího
umělce. Za absolvovanou stáž dostane student zápočet.



Na konci letního semestru studenti – stážisté programu Ateliér hostujícího umělce
(„celosemestrální“ stáž) vystavují své projekty podle dohody mezi hostujícím
umělcem, vedoucím pedagogem a studentem buď v Ateliéru hostujícího umělce,
nebo v domovském ateliéru.



Hostující umělec včas dodá studijnímu oddělení podklady k hodnocení pro vedoucí
pedagogy vyslaných studentů v podobě písemné charakteristiky individuálních aktivit
studenta v rámci stáže. Studijní oddělení distribuuje tyto podklady pedagogům
domovských ateliérů, kteří názor hostujícího umělce zohledňují při hodnocení.

4. Externí stáž na jiné vysoké škole v ČR
Podmínky stáže
Tento typ stáže je zpravidla jednosemestrální a je označován jako výměnná stáž. Je založena
na reciproční výměně studenta AVU se studentem z jiné vysoké školy. Není však vždy
podmínkou, že si studenti AVU musí za sebe nalézt náhradu.
Pobyt na stáži může být studentům povolen teprve po úspěšném absolvování 1. ročníku. Stáž
musí být doporučena a schválena jak vedoucím pedagogem domovského ateliéru AVU, tak
pedagogem vybrané vysoké školy, a následně potvrzena i studijním oddělením vybrané
vysoké školy a AVU. Vedoucí pedagog domovského ateliéru a prorektor pro studijní
záležitosti stáž zpravidla nepovolí, pokud byl student v minulém semestru hodnocen v rámci
klauzur stupněm 4 („prospěl/a s napomenutím“), nebo z jiných pedagogických důvodů.
Organizace stáže
 Studenti AVU se přihlašují na stáž prostřednictvím vyplnění univerzální žádosti, v níž
specifikují ateliér, dobu stáže a vysvětlí své důvody. Zároveň si zajistí doporučení
a podpisy vedoucích pedagogů domovského ateliéru, ateliéru vybrané vysoké školy
a potvrzení studijních oddělení obou škol.
 Řádně vyplněná žádost se podává na studijním oddělení v následujících termínech:
- pro zimní semestr nejpozději v den zápisu do dalšího postupného ročníku;
- pro letní semestr nejpozději před začátkem zkouškového období v zimním
semestru.
 Přesné termíny jsou uvedeny v harmonogramu na daný akademický rok. Později
podané žádosti nebudou akceptovány.
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 Studijní oddělení zajistí souhlas prorektora pro studijní záležitosti AVU a informuje
studenta o výsledku. Souhlas prorektora se odvíjí od celkových výsledků všech
součástí studia a kapacitních možností AVU.
 O případné prodloužení stáže je nutno znovu požádat prostřednictvím univerzální
žádosti. Nedodržení termínů daných harmonogramem může být klasifikováno jako
porušení povinností studenta.
Povinnosti studenta
 Stáž na jiné vysoké škole studenty nevyvazuje ze studijních povinností AVU, tj. plnění
teoretických předmětů dle studijního plánu oboru a předložení obhajoby ročníkové
práce v řádném termínu.
 Na konci zimního a letního semestru studenti vystavují své projekty podle dohody
mezi vedoucím pedagogem domovského ateliéru, vedoucím pedagogem
navštěvovaného ateliéru vybrané vysoké školy a studijním oddělením AVU
na vybrané vysoké škole, nebo na AVU. V případě, že klauzurní práce obhajují
na vybrané vysoké škole, mají povinnost včas předat hodnocení své práce vedoucímu
pedagogovi svého domovského ateliéru.
Hodnocení studenta
 Finální hodnocení je v kompetenci vedoucího pedagoga domovského ateliéru
a zpravidla vychází z hodnocení vedoucího pedagoga ateliéru vysoké školy, kde byla
stáž realizována.

5. Externí stáž v zahraničí
Podmínky stáže
 Zahraniční stáže jsou realizovány zejména v programu ERASMUS+, dále jako výměnné
pobyty studentů v rámci bilaterálních dohod o spolupráci a též jako individuální
mobilita tzv. „Freemover“.
 Zahraniční stáž je jednosemestrální, zpravidla tříměsíční studijní pobyt podporovaný
finančním příspěvkem AVU, který většinou nepokrývá kompletní náklady na pobyt.
Část finančních prostředků si student musí zajistit individuálně.
 Výběr studentů pro absolvování zahraničního studijního pobytu s nárokem
na finanční příspěvek od AVU provádí tříčlenná komise složená zpravidla z vedoucích
pedagogů AVU, navržená prorektorkou pro zahraniční záležitosti a schválená
rektorem školy.
 Základními kritérii výběru jsou dosavadní studijní výsledky, plnění povinností
v průběhu studia, uchazečovo portfolio a také skutečnost, zda student již v minulosti
zahraniční stáž s příspěvkem školy absolvoval.
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 Podmínkou stáže v zahraničí je řádně ukončený 2. ročník magisterského studia, řádný
zápis do dalšího postupného ročníku, řádné plnění povinností studijního plánu oboru,
vyplněná univerzální žádost opatřená písemným doporučením vedoucího pedagoga
domovského ateliéru, souhlasem prorektora pro studijní záležitosti a prorektorky pro
zahraniční záležitosti.
 V případě stáže formou „Freemover“ je potřebný písemný souhlas přijímající
zahraniční instituce, případně i vedoucího pedagoga vybraného programu.
Organizace stáže
Postup při vyřizování zahraničního studijního pobytu s nárokem na finanční příspěvek
 V seznamu zahraničních partnerských škol si student vybere jednu preferovanou
a jednu náhradní instituci (viz seznam partnerů na www.avu.cz v sekci Studium –
Zahraniční oddělení). Pro každou z vytipovaných škol je potřeba vyplnit formulář
univerzální žádosti a označit prioritu.
 V termínu podle harmonogramu pro daný akademický rok student odevzdá
na zahraničním oddělení žádost, která obsahuje:
- přesný název vybrané školy, město a stát
- akademický rok a semestr plánované stáže
- zdůvodnění žádosti
- doporučení a podpis vedoucího pedagoga domovského ateliéru
 Současně se žádostí student odevzdá přílohy:
- portfolio studenta (v tištěné i elektronické formě)
- motivační dopis v češtině i angličtině
- životopis v češtině i angličtině
- eventuálně materiály, které zahraniční škola vyžaduje
 Student prostuduje webové stránky vytipovaných institucí a ověří si požadovanou
úroveň cizího jazyka. V případě přijetí na stáž na instituci v programu Erasmus+ je
student povinen účastnit se vstupního a výstupního jazykového testu OLS (Online
Linguistic Support). Pokud vstupní test složí na úrovni nižší než B1, je povinen účastnit
se jazykového online kurzu na portálu OLS.
 Na základě předložených žádostí a portfolií výběrová komise vybere vhodné
kandidáty na stáže; komisionální výběr však nezaručuje automaticky přijetí
na zahraniční školu. Pokud z jakýchkoliv důvodů dojde k odmítnutí stážisty na obou
vytipovaných školách, projedná student své možnosti na zahraničním oddělení.
Postup při vyřizování pracovní stáže Erasmus+
 Pracovní stáže v zahraničí jsou nabízeny studentům, kteří aktuálně končí studium
na AVU.
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 Student si samostatně domluví pracovní stáž se zahraniční galerií, institucí, firmou
atd. na základě doporučujícího dopisu vedoucího pedagoga ateliéru, ve kterém
studoval.
 Student požádá o finanční podporu na formuláři univerzální žádosti s podpisem
vedoucího pedagoga ateliéru. Jako přílohu žádosti je nutné doložit zvací dopis
zahraniční instituce.
Postup při vyřizování zahraničního studijního pobytu bez nároku na finanční příspěvek, např.
FREEMOVER
 V případě mobility jako „Freemover“ kontaktuje student vytipovanou školu
samostatně. Pokud získá oficiální souhlas se studijním pobytem (akceptační dopis),
postupuje analogicky jako ostatní uchazeči o stáž v zahraničí.
 V případě mimořádně příznivé finanční situace v daném období může AVU
poskytnout na tento studijní pobyt finanční příspěvek. Pravidlem však zůstává,
že přednost mají studenti hlásící se na školy smluvně spolupracující s AVU, čímž je
zabezpečena reciprocita studijních pobytů. V případě vysílání studenta na školu,
s níž AVU nemá uzavřenou partnerskou dohodu o spolupráci, přihlíží výběrová
komise k hodnocení kvality studentské žádosti i vybrané zahraniční školy.

Práva a povinnosti studenta vysílaného na zahraniční stáž
 Studijní pobyt a studium hlavního předmětu Ateliérová výuka mimo domovský ateliér
není omluvou pro neplnění ostatních studijních povinností, tj. absolvování povinných
a povinně volitelných předmětů dle studijního plánu oboru. Dle platného Studijního
a zkušebního řádu AVU je možné do následného postupového ročníku přesunout
maximálně tři teoretické předměty (a to pouze jednou!).
 Student se účastní ročníkových postupových zkoušek či zajistí prezentaci
dokumentace prací realizovaných během zahraničního pobytu dle dohody
s vedoucím pedagogem domovského ateliéru. Písemnou část obhajoby ročníkové
práce musí doručit v předepsaném termínu na studijní oddělení.
 Absolvování studijního pobytu nebo pracovní stáže v zahraničí je závaznou součástí
denního studia a přerušení je možné pouze na základě podané žádosti po schválení
prorektorkou pro zahraniční záležitosti.
 Student se zavazuje čestným prohlášením potvrzujícím závaznou účast na zahraniční
studijní stáži v plném rozsahu k hospodárnému využití finančních prostředků.
Nedodržení termínů nástupu na stáž a jejího ukončení může být klasifikováno jako
porušení povinností studenta.
 V případě schválení a realizace zahraniční stáže za finančního přispění AVU je student
vázán smluvními podmínkami stanovenými finanční dohodou mezi stážistou a AVU.
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 Po návratu ze stáže má student povinnost odevzdat na zahraničním oddělení školy
Learning Agreement a další dokumenty.

6. Stáž studenta z jiné vysoké školy v ČR na AVU
Podmínky stáže
Tento typ stáže je zpravidla jednosemestrální a je označován jako výměnná stáž. Její
podmínkou je reciproční výměna studenta z jiné vysoké školy se studentem AVU. Studenti
jiných vysokých škol si shání výměnného studenta sami. Není vždy podmínkou, aby výměnná
stáž probíhala přímo v domovském ateliéru.
Pobyt na stáži může být studentům povolen teprve po úspěšném absolvování 1. ročníku. Stáž
musí být doporučena a schválena jak vedoucím pedagogem domovského ateliéru na jiné
vysoké škole, tak vedoucím pedagogem vybraného ateliéru na AVU, a následně potvrzena
i studijním oddělením domovské vysoké školy a AVU. Vedoucí pedagog domovského ateliéru
a prorektor pro studijní záležitosti stáž zpravidla nepovolí, pokud by zájemce neměl za sebe
sehnanou výměnu.
Organizace stáže
 Zájemci o stáž na AVU se přihlašují na základě vyplněním univerzální žádosti, v níž
specifikují ateliér, dobu stáže a vysvětlí své důvody. Zároveň si zajistí doporučení
a podpisy vedoucích pedagogů domovského ateliéru, vybraného ateliéru na AVU,
potvrzení o schválení stáže domovským studijním oddělením.
 Řádně vyplněná žádost se podává na studijním oddělení AVU spolu s uvedením jména
studenta AVU, s kterým by rád provedl reciproční výměnu, a s dalšími výše
uvedenými náležitostmi v následujících termínech:
- pro zimní semestr zpravidla v druhé polovině září;
- pro letní semestr zpravidla v druhé polovině ledna.
 Přesné termíny jsou uvedeny v harmonogramu na daný akademický rok. Později
podané žádosti nebudou akceptovány.
 Studijní oddělení zajistí souhlas prorektora pro studijní záležitosti AVU a informuje
zájemce o výsledku. Vyjádření prorektora se odvíjí od současné kapacitní možnosti
AVU.
 O případné prodloužení stáže je nutno znovu požádat prostřednictvím univerzální
žádosti.
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Povinnosti studenta
 Na konci zimního a letního semestru zájemci o stáž na AVU vystavují své projekty
na základě dohody mezi vedoucím pedagogem domovského ateliéru, vedoucím
pedagogem navštěvovaného ateliéru na AVU a studijním oddělením AVU. V případě,
že klauzurní práce obhajují na AVU, mají příslušné povinnosti spojené s obhajobou
práce stejné jako studenti AVU.
Hodnocení studenta
 O hodnocení si zájemci zažádají vedoucího pedagoga vybraného ateliéru na AVU
dle vlastní potřeby.

doc. Anna Daučíková
prorektorka pro zahraniční záležitosti
doc. Mgr. art. Dušan Zahoranský
prorektor pro studijní záležitosti

V Praze dne 24. července 2017
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