
 

 

 

 

 

KFS FF UK vyhlašuje výběrového řízení na obsazení míst na studijní pobyty v zahraničí v rámci 
programu 

ERASMUS+  
pro zimní semestr 2021/2022 

§ jedná se o administrativně nejjednodušší způsob, jak se dostat na stipendium do zahraničí 
§ program Erasmus+ umožňuje vyjet do zahraničí opakovaně 
§ studenti mohou v rámci programu vycestovat v každé fázi studia (Bc./ Mgr./ Ph.D.)  
§ vykonané atesty jsou uznávány v rámci systému ECTS jako kredity FF UK 

 

Nabídka studijních pobytů pro studenty KFS: 

       Velká Británie 
 

University of Sussex                                                                             2 studenti na 5 měsíců (pouze Bc.) 
https://www.sussex.ac.uk 
University of Southampton                                                                                      1 student na 5 měsíců 

         http://www.southampton.ac.uk 
       University of Leicester                                                                        1 student na 10 měsíců (pouze Bc.)  
       http://https://le.ac.uk/ 
         Edinburgh Napier University                                                               1 student na 5měsíců (pouze Bc.) 
       http://www.napier.ac.uk 
       Prifysgol Aberystwyth University                                                                            2 studenti na 5měsíců 
        https://www.aber.ac.uk/en/ 
 
 
       Německo 
 

Freie Universitat Berlin                                                                                            2 studenti na 5 měsíců 
http://www.fu-berlin.de/ 

       Universität zu Köln                                                                                                   2 studenti na 6 měsíců  
       http://verwaltung.uni-koeln.de/international/content/index_eng.html 
       Goethe Universität Frankfurt am Main                                                               2 studenti na 5 měsíců 
         http://uni-frankfurt.de 
       Universität Regensburg                                                                        pouze Mgr.; celofakultní smlouva 
         http://www.uni-regensburg.de/ 

[Jedná se o celofakultní smlouvu; V aplikaci zapsáno pod Zahraničním oddělení]     
<https://is.cuni.cz/webapps/UKSESSIONC3F5A5EEC43C965F51D88852170ED2C1/index.php?controller=se2DohodaVie
w&action=index&back_id=16&ID_SMLOUVA=39147> 
 



Francie 
 
Université Sorbonne Nouvelle Paris 3                                                                  2 studenti na 5 měsíců 
http://www.univ-paris3.fr/ 
Université Charles de Gaulle – Lille 3                                                                    1 student na 5 měsíců 
http://www.univ-lille3.fr/ 

 
Itálie 
 

       Università degli Studi di Udine                                                                                1 student na 6 měsíců 
www.uniud.it 

 
       Španělsko 
 
       Universidad de Burgos                                                                       1 student na 10 měsíců (pouze pro Bc.) 

www.ubu.es 
 
Maďarsko 
 
Eotvos Lorand Tudomanyegyetem (ELTE) Budapešť                                                 1 student na 5 měsíců 
https://www.elte.hu/ 
 
Slovensko 
 
Vysoká škola múzických umení v Bratislave                                                               1 student na 6 měsíců 
http://www.vsmu.sk/ 

 
       Nizozemsko 
 
       Universiteit Utrecht                                                                                     5měsíců; celofakultní smlouva 
         http://www.uu.nl/ 
        [Jedná se o celofakultní smlouvu; V aplikaci není spojeno s žádnou katedrou] 
https://is.cuni.cz/webapps/UKSESSIONC3F5A5EEC43C965F51D88852170ED2C1/index.php?controller=se2DohodaView&act
ion=index&back_id=13&ID_SMLOUVA=39725 
 
 
 
                Další informace: 
 

§ Studenti KFS mohou využít nabídky partnerských zahraničních univerzit také na 
ostatních katedrách/ústavech FF UK. Více 
http://erasmus.ff.cuni.cz/Maps?type=Outgoing 
O konkrétních možnostech a podmínkách konkurzu se informujte u daného katederního 
koordinátora. 

§ Pro zájemce o studijní pobyt je povinné prostudovat si závazná pravidla programu na 
stránkách zahraničního oddělení FF UK. http://erasmus.ff.cuni.cz/Home/Outgoing 

§ Bližší Informace o studijních programech získáte na webových stránkách jednotlivých 
univerzit. 

§ Některé univerzity podmiňují přijetí vlastními podmínkami (potvrzení jazykové znalosti, 
on-line zápis). O konkrétních podmínkách se včas informujte. 

 



KONKURZ 
 
Žádost o studijní pobyt v zahraničí v rámci programu ERASMUS+ je nutné podat dvěma způsoby: 
 
1/ formou krátkého, osobního motivačního dopisu (zdůvodnění, proč chcete v dané zemi studovat), 
spolu s informacemi o jazykové vybavenosti (vykonané a případně mezinárodně uznávané jazykové 
zkoušky), preferencí vámi vybraných univerzit (max. 2), a zda už jste studijní pobyt v zahraničí 
absolvovali. 
Přihlášky zasílejte Miroslavě Papežové (Miroslava.Papezova@ff.cuni.cz), nezapomeňte uvést ročník 
studia, email a tel. číslo. 
Student, který opomene tuto formu přihlášky, neprojde katederním konkurzem. 

 
2/ prostřednictvím elektronické přihlášky na https://is.cuni.cz/webapps 
Student, který opomene podat žádost prostřednictvím on-line aplikace, bude z konkurzu vyloučen 
zahraničním oddělením. V aplikaci je možné si založit max. 3 přihlášky. 
 
 

Termín pro podání přihlášek: 12. 3. 2021 
 
 

!!!POZOR!!! 
V případě přihlášek na některé britské univerzity je termín pro podání 
přihlášek kvůli jejich brzkým nominačním deadlinům takto: 
University of Sussex   termín přihlášek do 25. 2. 2021 
University of Southampton  termín přihlášek do  8. 3. 2021 
 

 


