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PEDAGOGICKÁ FAKULTA 

vyhlašuje 3. KOLO výběrového řízení  
na studijní pobyty  

na zahraničních univerzitách v rámci programu ERASMUS+ 
na LETNÍ SEMESTR  

akademického roku 2019/2020: 
 

Podmínky: 
Účastník výběrového řízení je občanem ČR nebo má trvalý pobyt v ČR nebo mu byl 
přidělen status uprchlíka nebo je občanem země, která se účastní programu Erasmus+. 
Účastník je studentem akreditovaného bakalářského, magisterského nebo doktorského 
studijního programu v prezenční či kombinované formě na Pedagogické fakultě UHK. 
V době výjezdu musí mít účastník ukončený 1. rok studia a po celou dobu studijního 
pobytu nesmí studium přerušit nebo ukončit. 

 
Do tohoto výběrového řízení je možné podat více přihlášek; v takovém případě je třeba 
podat přihlášku pro každou destinaci zvlášť a uvést preference.  
Podání přihlášky je závazné.  
 
Pro vhodnou volbu studijního pobytu je žádoucí, aby se účastník výběrového řízení 
seznámil se studijní nabídkou konkrétní partnerské vysoké školy a vzal na vědomí 
stanovené jazykové požadavky pobytu (webové stránky institucí, zaměření studijního 
pobytu a jazykové požadavky jsou součástí tohoto vyhlášení).  
 
Nabízíme možnost osobní konzultace na Referátu internacionalizace PdF, kancelář 
C12011 a dále pořádáme seminář k aktuálním možnostem výjezdů v rámci programu 
Erasmus+, který se koná ve středu 16. října od 8:15 do 9:50 na A17. 
 
Ve výběrovém řízení budou vzaty v úvahu tyto skutečnosti: soulad oborového zaměření 
studijního pobytu a studijního oboru uchazeče, dosažené studijní výsledky (vážený 
studijní průměr a počet kreditů), jazyková úroveň (podle ustanovení smlouvy), 
ujasněnost účelu studijního pobytu formulovaná v motivačním dopise, případně další 
podporující skutečnosti, apod.  
V tomto kole VŘ mohou být poskytnuta stipendia po splnění podmínek VŘ, maximálně 
do výše finančního zdroje.  Celkové počty se odvíjí od rozložení přihlášek (dle destinace) 
ve VŘ.  
 

Vyplněné přihlášky včetně motivačního dopisu (v češtině, max. 2 strany A4) 
zašlete elektronicky na e-mail: lucie.martinkova@uhk.cz 
 

do 31 .10. 2019 včetně  
 

mailto:petra.noskova@uhk.cz
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PROGRAM ERASMUS+: 

 
SEZNAM NABÍZENÝCH DESTINACÍ: 

 
FRANCIE: 
ISFEC Aquitaine, Bordeaux           smluvní obor: 11 vzdělávání 
1x čtyřměsíční stipendium         (určeno pro studenty UČITELSTVÍ francouzštiny) 
Jazyk: francouzština-jazyková úroveň B1 
Pobyt probíhá cca 13. 1. 2020 -15. 5. 2020.      http://www.isfec-aquitaine.fr 
 
LITVA:  
Mykolas Romeris University     smluvní obor: 31 sociální obory 
2 x pětiměsíční stipendium 
Jazyk: angličtina – jazyková úroveň B2 
Pobyt probíhá cca 20. 1. 2020 – 22. 6. 2020.             http://www.mruni.eu 
 
BELGIE: 
Haute École Libre Mosane HELMO Liège        smluvní obor: 11 vzdělávání 
1x pětiměsíční stipendium                    (určeno pro studenty UČITELSTVÍ francouzštiny) 
Jazyk: francouzština-jazyková úroveň B1 
Pobyt probíhá cca 27. 1. 2020 - 20. 6.2020.      http://www.helmo.be/etudes   
  

VIVES University College Brugge        smluvní obor: 11 vzdělávání 
1x tří či pětiměsíční stipendium          (určeno pro studenty učitelství 1. a 2. stupně ZŠ) 
Jazyk: angličtina-jazyková úroveň B1 
Program pro Erasmus+ studenty:  
V.I.C.K.I.E.  Keys  in Education/ V.I.C.K.I.E. ENGLISH+ 
Pobyt probíhá cca 27. 1. 2020- 30. 4. 2020/30. 6. 2020.               https://www.vives.be/en                                                                                                                  
 
MAĎARSKO: 
EÖTVÖS LORÁND University (ELTE) Budapešť        smluvní obor: 11 vzdělávání 
2x pětiměsíční stipendium    (určeno zejména pro studenty učitelství pro 1. stupeň ZŠ) 
Jazyk: angličtina-jazyková úroveň B2  
Pobyt probíhá cca 1. 2. 2020- 1. 7. 2020.                                               https://www.elte.hu/en/  
  
DÁNSKO:  
VIA University College Viborg                                                       smluvní obor: 11 vzdělávání 
2 x čtyřapůlměsíční stipendium                                     31 sociální vědy       
Erasmus+ program:   
Social Entrepreneurship (určeno pro studenty oborů soc.patologie, apod.) 
Jazyk: angličtina – jazyková úroveň B1      
Pobyt probíhá cca 3. 2. 2020 – 20. 6. 2020. http://www.viauc.dk , http://www.viauc.com   

http://www.isfec-aquitaine.fr/
http://www.mruni.eu/
http://www.helmo.be/etudes
https://www.vives.be/en
https://www.elte.hu/en/
http://www.viauc.dk/
http://www.viauc.com/
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PORTUGALSKO:           
Instituto Politécnico de Bragança          smluvní obor: 11 vzdělávání 
2 x čtyřměsíční stipendium                        
Jazyk: anglický – jazyková úroveň B1  
Pobyt probíhá cca 17. 2. 2020 – 10. 7. 2020.                http://www.ipb.pt  
 
Universidade de Coimbra                 smluvní obor: 1014 sport 
2 x čtyřměsíční stipendium                       (určeno pro studenty učitelství TV či TSB) 
Jazyk: anglický – jazyková úroveň B1 
Pobyt probíhá cca 10. 2. 2020 – 11. 6. 2020.     http://www.uc.pt  
 
SLOVENSKO                                  
Katolícka univerzita v Ružomberoku         smluvní obor: 11 vzdělávání  
2x čtyřapůlměsíční stipendium   
Pobyt probíhá cca 27. 1. 2020 –15. 6. 2020.                  http://www.ku.sk 
                                                                       
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre         smluvní obor: 11 vzdělávání  
2x čtyřapůlměsíční stipendium                             21 Výtvarné umění,  22 Humanitní vědy  
Pobyt probíhá cca 10. 2. 2020 –11. 6. 2020.                             http://www.ukf.sk  
 
TURECKO: 
Muğla Sitki Koçman University           smluvní obor: 11 vzdělávání 
2x čtyřapůlměsíční stipendium 
Jazyk: angličtina-jazyková úroveň B1 
Pobyt probíhá cca 29. 1. 2020 – 15. 6. 2020.              http://www.mu.edu.tr/en  
  

BULHARSKO: 
University of Plovdiv-NOVÉ!                  smluvní obor: 23 jazyky 
1x čtyřměsíční stipendium                         232 Literatura a lingvistika 
Jazyk: bulharština, angličtina, (čeština)                       (určeno pro studenty českého jazyka) 
Pobyt probíhá cca 18. 2. 2020 – 15. 6. 2020.               https://uni-plovdiv.bg/en 
 
POLSKO: 
Academy of Music in Krakow-NOVÉ         smluvní obor: 215 hudební umění 
1x čtyřměsíční stipendium 
Jazyk: polština, angličtina-jazyková úroveň B1 
Pobyt probíhá cca 10. 2. 2020-13. 6. 2020.                         https://www.amuz.krakow.pl/en 
 
Jagiellonian University in Krakow           smluvní obor: 23 lingvistika 
1x čtyřměsíční stipendium        (určeno pro studenty ruštiny) 
Jazyk: angličtina-jazyková úroveň B1 
Pobyt probíhá cca 24. 2. 2020 – 30. 6. 2020.            http://www.ismo.uj.edu.pl  

http://www.ipb.pt/
http://www.uc.pt/
http://www.ku.sk/
http://www.ukf.sk/
http://www.mu.edu.tr/en
https://uni-plovdiv.bg/en
https://www.amuz.krakow.pl/en
http://www.ismo.uj.edu.pl/
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University of Silesia Katowice            smluvní obor: 23 lingvistika  
1y čtyřměsíční stipendium                       (určeno pro studenty ruštiny a angličtiny)                                                                                                  
Jazyk: angličtina-jazyková úroveň B1 
Pobyt probíhá cca 24. 2. 2020 - 30. 6. 2020.  http://www.erasmus.us.edu.pl 
                                                                                                                               
RAKOUSKO:   
Pädagogische Hochschule Steiermark Graz          smluvní obor: 11 vzdělávání  
2 x čtyřměsíční stipendium      
Jazyk: němčina, angličtina – jazyková úroveň B1  
Erasmus program: International Teacher Competencies (v němčině a angličtině) 
Pobyt probíhá cca 1. 3. 2020 – 1. 7. 2020.             http://www.phst.at  
 
NĚMECKO:  
Pädagogische Hochschule Schwäbisch-Gmünd-NOVÉ!     smluvní obor: 11 vzdělávání 
2x čtyřměsíční stipendium                                                      (nabídka kurzů v NJ a AJ) 
Jazyk: němčina-jazyková úroveň B2 nebo angličtina-jazyková úroveň B2 
Erasmus program (v angličtině):   
Exploring the World: Play, Culture, and Family in Early Childhood Education 
(určen zejména pro studenty Učitelství pro1.stupeň ZŠ, Učitelství pro MŠ, Pedagogika 
předškolního věku) 
Pobyt probíhá cca 15. 4. 2020 – 20. 7. 2020.                                http://www.ph-gmuend.de/  
 
Carl von Ossietzky Universität Oldenburg         smluvní obor: 11 vzdělávání 
1x čtyřapůlměsíční stipendium 
Jazyk: němčina-jazyková úroveň B1, angličtina-jazyková úroveň B1 
a)Program pro Erasmus studenty v angličtině: 
„European Studies in Global Perspectives-Languages, Culture and Education“ 
b) studium kurzů v němčině 
Pobyt probíhá cca 24. 3. 2020 - 20. 7. 2020.    http://www.uol.de/eugl  

         http://www.uol.de/en/exchange-studies    
  
Justus Liebig University Giessen           smluvní obor: 11 vzdělávání 
1 x tříapůlměsíční stipendium                                        23 lingvistika  
Jazyk: němčina – jazyková úroveň B1   
Pobyt probíhá cca 1. 4. 2020 – 12. 7. 2020.             http://www.uni-giessen.de   
 
Hochschule Merseburg       smluvní obor: 31 sociální obory  
2 x čtyřměsíční stipendium                                   (kurzy v NJ i AJ) 
Jazyk: němčina, angličtina – jazyková úroveň B1 
Pobyt probíhá cca 1. 4. 2020 - 31. 7. 2020.        http://www.hs-merseburg.de   
 
Universität Regensburg                                                                   smluvní obor: 11 vzdělávání 

http://www.erasmus.us.edu.pl/
http://www.phst.at/
http://www.ph-gmuend.de/
http://www.uol.de/eugl
http://www.uol.de/en/exchange-studies
http://www.uni-giessen.de/
http://www.hs-merseburg.de/
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1x čtyřměsíční stipendium 
Jazyk: němčina-jazyková úroveň B2 
Pobyt probíhá cca 1. 4. 2020 - 31. 7. 2020.               http://www.uni-regensburg.de/  
 

PROGRAM MEZINÁRODNÍ KREDITOVÁ MOBILITA ERASMUS+ 
 

SEZNAM NABÍZENÝCH DESTINACÍ: 
Rusko: 
Moskevská státní pedagogická univerzita Moskva                     
smluvní obor: 11 vzdělávání, 23 jazyky, lingvistika  
(určeno pro studenty učitelství s Rj, nebo oboru Cizí jazyky pro cestovní ruch s Rj) 
1-2x čtyřměsíční stipendium 
Jazyk: ruština-jazyková úroveň B1 
Pobyt probíhá cca 9. 2. 2020-9. 6. 2020.                                        http://en.mpgu.su  
                                                                         
 
 

Mgr. Daniela Vrabcová, Ph.D. 
      proděkanka pro internacionalizaci a praxe 

 
  

 
 

http://www.uni-regensburg.de/
http://en.mpgu.su/

