Podmínky přijímacího řízení do Modelu EU
Milí uchazeči, tento dokument shrnuje všechny formální podmínky přijímacího řízení do Modelu EU na
XXVI. 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. Přihlášky budou přijímány prostřednictvím informačního systému od 1.
září 2020.
b) Přihlášku je třeba v informačním systému podat do 11. října 2020 (včetně), a to
prostřednictvím vyplněného přihlašovacího formuláře.
c) Pro přidělení státu budeme potřebovat znát vaše preference. Vyberte minimálně tři
preferované členské státy Evropské unie.
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

I.

první úkol

Představ si, že pracuješ pro ministerstvo zahraničí libovolného členského státu Evropské unie. Tvým
úkolem je sepsat pro vašeho ministra/ministryni zahraničí krátký report o Fondu pro
spravedlivou transformaci.
Na poměrně malém prostoru se pokus stručně a výstižně svému ministrovi/ministryni připravit klíčové
informace o dané problematice. Report by jej/ji měl uvést do problému za účelem budoucího
vyjednávání. Určitě nevynechej informace o samotném Fondu, stavu legislativního procesu
i zájmech “tvého” státu. Volba vhodné struktury je na tobě. V rámci reportu nezapomeň zmínit,
pro ministra/ministryni kterého členského státu text píšeš.
Pro získání maxima bodů je třeba prokázat znalosti o fungování současné EU. Bodově bude rovněž
oceněna relevance a promyšlená struktura, stejně jako formálně-jazykové aspekty.
Rozsah reportu činí 1
 400-1800 znaků.
II.

druhý úkol

Tvým úkolem je krátce vysvětlit občanovi České republiky s téměř nulovou znalostí Evropské unie,
který pouze ví, že něco takového existuje, o co se vlastně jedná. Způsob řešení je na tobě, pouze
dbej na dodržení rozsahu.
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Součástí bodového hodnocení je schopnost kreativního řešení problému/originalita, dále relevance
textu a faktická správnost a jeho formálně-jazykové aspekty.
Rozsah textu činí 800-1200 znaků.

3) Kritéria hodnocení
a) Anonymizované přihlášky budou vyhodnoceny týmem složeným z členů a spolupracovníků
Asociace pro mezinárodní otázky.
b) Za splnění obou úkolů bude možné získat maximálně 100 bodů za každý, celkem tedy
200 bodů za oba úkoly  na základě kritérií uvedených v zadání.

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 18. října
2020. Informování budete také e-mailem.
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