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Pedagogická fakulta 
Univerzity Hradec Králové 

 
vyhlašuje 2.kolo výběrového řízení 

na stáže pro studenty Pedagogické fakulty 

na Katholische Universität Eichstätt, Německo 

na 1 měsíc v zimním semestru akad. roku 2019/20 

Podmínky účasti ve výběrovém řízení:  
 
- uchazeč je studentem Pedagogické fakulty (kombinované, prezenční formy);  
- uchazeč studuje akreditovaný bakalářský nebo magisterský studijní program Pedagogické 
fakulty UHK;  
- stáž je vhodná zejména pro studující oborů/programů  se zaměřením na německý jazyk, 
zejména učitelství německého jazyka, německý jazyk se zaměřením na vzdělávání, cizí jazyky 
pro cestovní ruch - německý jazyk; 
- stáž je doporučena všem, zejména pro studující 1. ročníků jako ochutnávka zahraničního 
pobytu a jako příprava pro semestrální studijní pobyty či delší zahraniční odborné stáže;  
- v době stáže bude student řádně zapsán do studia a studium neukončí ani nepřeruší. 
 
počet míst: 6 
 
Kritéria výběrového řízení: 
 

a) dosažený vážený studijní průměr za celé dosavadní studium (vyjma studentů 1. ročníku 
zahajujících studium na PdF), 
 

b) specifikovaná znalost německého jazyka (úroveň A1, A2, B1, B2, atp.),   
 

c) význam stáže pro pedagogický a odborný růst, jazykový rozvoj.  

Hlavní obsah  stáže:  

a) aktivní účast ve vybraných kurzech nabízených přijímající institucí z oblasti: konverzační 
kurzy němčiny, praktická gramatika, reálie, kultura a literatura německy mluvících zemí, 
další kurzy organizované za účelem jazykového rozvoje v průběhu stáže/st. pobytu, 
fakultativně workshopy dalšího vzdělávání (např. workshop správného dýchání a mluvení 
nejen pro učitele …); 

b) propagace PdF UHK a České republiky; 

c) tematicky zaměřené studium v knihovně; 

d) aktivní účast na kulturních aktivitách - exkurze, návštěvách historických památek, 
projektech organizovaných ve spolupráci Katholische Universität Eichstätt a UHK. 

 

http://www.uhk.cz/pdf


 

 

 

 

 
Univerzita Hradec Králové,  500 02 Hradec Králové, 
www.uhk.cz/pdf  

Délka stáže: 

- 1 studentoměsíc (31 dní)  

 

Termín stáže: 

- 3. listopadu - 4. prosince 2019 

 

Ubytování:  

Ubytování v Eichstättu během stáže rezervováno, není třeba individuálně zajišťovat. 

 

Finanční podpora:  

Student obdrží od PdF UHK stipendium - příspěvek ve výši 35.000 Kč na pokrytí nákladů 
spojených s ubytováním, stravou, dopravou a pojištěním (po splnění všech administrativních 
náležitostí, viz komunikace s Referátem internacionalizace).  
 
Podmínky přihlášení: 

1. přihláška 

2. motivační dopis 

 
Přihlášku spolu s motivačním dopisem zasílejte elektronicky na: lucie.martinkova@uhk.cz 

a zároveň dodejte v listinné podobě s podpisy na Referát internacionalizace PdF. 

 

do 13. října 2019 včetně. 

 

 

Dne 2. října 2019 

Mgr. Daniela Vrabcová, Ph.D. 

     Proděkanka pro internacionalizaci a praxe 
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Přihláška  
do výběrového řízení  

na měsíční stáž 
na Katholische Universität Eichstätt, Německo 

v akademickém roce 2019/2020 
 
Jméno a příjmení studenta:  
 
Adresa pro korespondenci: 
 
e-mailová adresa: 
telefon: 
 
Studijní program a studijní obor: 
 
ID studenta (dle STAGu): 
 
Ročník studia v akademickém roce konání stáže (2019/2020): 
 
Dosažené výsledky v jednotlivých ročnících: 
 
ročník počet získaných kreditů vážený studijní průměr 
   
   
   
   
 
Celkový vážený studijní průměr za dosavadní studium: 
 
 
Znalost cizího jazyka + úroveň (dle CEFRL)+ dosažený výsledek (druh absolvované zkoušky, 
certifikát): 
 
 
 
 
 
 
Ucházím se o stipendium v instituci: Německo, Katholische Universität Eichstätt 
 
 
 
 
 
 
 
Dne:      Podpis: 
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