Podmínky přijímacího řízení do Modelu EU
Milí uchazeči, tento dokument shrnuje všechny formální podmínky přijímacího řízení do Modelu EU na
XXV. ročníku Summitu.
V případě jakýchkoliv dalších dotazů neváhejte a napište nám na e-mail s ummit@amo.cz.

1) Formální náležitosti
a) Uchazeč podává přihlášku skrze informační systém, který je dostupný na stránkách
sys.amo.cz nebo skrze stránky projektu studentsummit.cz. Přihlášky budou přijímány
prostřednictvím informačního systému od 11. září 2019.
b) Přihlášku je třeba v informačním systému podat do 6. října 2019 (včetně), a to
prostřednictvím vyplněného přihlašovacího formuláře.
c) Pro přidělení státu budeme potřebovat znát vaše preference. Vyberte minimálně tři
preferované členské státy Evropské unie (vyjma Spojeného království).
Při nesplnění formálních náležitostí přihlášku nepřijmeme a nebudeme jakkoliv dále zpracovávat. O
přijetí přihlášky Vás bude informovat automatický e-mail. V případě, že byste měli jakékoliv problémy
s odesláním přihlášky nás prosím kontaktujte na summit@amo.cz.

2) Zadání - projev

Vypracujte projev z budoucnosti, konkrétně roku 2039, o tom, jak se Evropská unie za “uplynulých”
20 let změnila a jak nyní funguje.
Pro získání maxima bodů je třeba prokázat znalosti o současném fungování EU, tyto znalosti
kreativně využít a předložit alespoň částečně realistické možnosti toho, jak se Unie může v
nadcházejících 20 letech proměnit. Dále bude bodově oceněna promyšlená struktura textu a
formálně-jazykové aspekty.
Rozsah projevu činí 1
 800 - 3600 znaků včetně mezer.

3) Kritéria hodnocení
a) Anonymizované přihlášky budou vyhodnoceny týmem složeným z členů a spolupracovníků
Asociace pro mezinárodní otázky.
b) Za projev bude možné získat m
 aximálně 90 bodů na základě kritérií uvedených v zadání.
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4) Přijetí a přidělení zastupovaných států
a) Na projekt přijmeme 27 studentů vysokých škol s nejvyšším počtem bodů. V případě
rovnosti bodů rozhodne o přijetí los.
b) Vámi zastupované státy budeme rozdělovat podle počtu bodů a preferovaných států.
c) Výsledky přijímacího řízení najdete na webových stránkách Summitu nejpozději 14. října
2019. Informování budete také e-mailem.
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