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Pedagogická fakulta Univerzity Hradec Králové 

vyhlašuje  
výsledky 2. kola výběrového řízení  

na studijní pobyty  
na zahraničních univerzitách v rámci programu ERASMUS+ 

na LETNÍ SEMESTR  
akademického roku 2019/2020: 

 
Ve výběrovém řízení byly 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. 
 
Předmětem tohoto zveřejnění jsou výsledky výběrového řízení, uskutečnění výjezdu je 
samozřejmě podmíněno kladným stanoviskem přijímající školy a splněním jazykových 
požadavků. 
 
Součástí zveřejnění výsledků je rovněž pořadí náhradníků. Uchazeči, kteří uspěli ve 
výběrovém řízení na jinou mobilitu, nejsou již uváděni u dalších škol ani v pořadí 
náhradníků. 
 
S ohledem na skutečnost, že ve výběrovém řízení zůstaly některé destinace neobsazeny 
(bez přihlášených zájemců),  byly s ohledem na zájem účastníků VŘ v rámci možností 
rámcových smluv a dalších doplňujících dohod mezi zahraničními odděleními 
partnerských organizací (v souladu s oborovým vymezením) přesunuty některé 
kapacity dle destinací.  
 
Všem účastníkům výběrového řízení děkuji za účast a úspěšným studentům blahopřeji. 
 
Úspěšní uchazeči budou informováni a požádáni o závazné potvrzení účasti na email 
lucie.martinkova@uhk.cz nejpozději do 15. 10. 2019. Poté budou informováni o dalším 
postupu. 
 
 
 
 

Mgr. Daniela Vrabcová, Ph.D. 
                                                                  proděkanka pro internacionalizaci a praxe PdF UHK 
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PROGRAM ERASMUS+: 
SEZNAM NABÍZENÝCH DESTINACÍ: 

 
   
VELKÁ BRITÁNIE: 
University of Winchester           smluvní obor: 11 vzdělávání 
1x tříměsíční stipendium              určeno pro studenty učitelství pro 1. stupeň ZŠ
              (s modulem angličtina) 

1. Neobsazeno 
 

Uchazeč nesplnil podmínku oborové shody. 
 
FRANCIE: 
ISFEC Aquitaine, Bordeaux           smluvní obor: 11 vzdělávání 
1x čtyřměsíční stipendium         (určeno pro studenty UČITELSTVÍ francouzštiny) 
   

1. Neobsazeno 
 

Do výběrového řízení nebyla podána žádná přihláška. 
 

LITVA: 
 
Mykolas Romeris University     smluvní obor: 31 sociální obory 
2 x pětiměsíční stipendium 
  

1. Neobsazeno 
2. Neobsazeno 

 
Do výběrového řízení nebyla podána žádná přihláška. 
 
Kaunas University of Technology     smluvní obor: 31 sociální obory  
2x čtyřměsíční stipendium 
 

1. Neobsazeno 
2. Neobsazeno 

 
Do výběrového řízení nebyla podána žádná přihláška. 
 
 
Šiauliai University              smluvní obor: 11 vzdělávání  
2x čtyřměsíční stipendium 
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1. Neobsazeno 
2. Neobsazeno 

 
Uchazeč uspěl ve výběrovém řízení na jinou destinaci. 
 
ŠPANĚLSKO:         
Universidad Autonóma de Madrid-La Salle         smluvní obor: 11 vzdělávání 
5x tříměsíční stipendium                                  31 sociální obory 

 
1. Mrázková Michaela 
2. Tluková Veronika 
3. Bachurová Linda 
4. Havlíčková Aneta 
5. Pavlová Denisa 

 
Ostatní uchazeči nesplnili podmínku oborové shody. 
 
 
BELGIE:                
Artevelde University College Ghent            smluvní obor: 112 vzdělávání (předškolní) 
2x tří nebo čtyřměsíční stipendium  
(určeno pro studenty Učitelství pro MŠ, Předškolní pedagogika, Učitelství pro1.st. ZŠ) 
 

1. Neobsazeno 
2. Neobsazeno 

 
Do výběrového řízení nebyla podána žádná přihláška. 
 
Haute École Libre Mosane HELMO Liège        smluvní obor: 11 vzdělávání 
1x pětiměsíční stipendium                    (určeno pro studenty UČITELSTVÍ francouzštiny) 
   

1. Neobsazeno 
 
Do výběrového řízení nebyla podána žádná přihláška. 
 
Thomas Moore University College         smluvní obor: 11 vzdělávání 
1x pětiměsíční stipendium                      (určeno pro studenty učitelství 1. a 2. stupně ZŠ) 
 

1. Neobsazeno 
 
Do výběrového řízení nebyla podána žádná přihláška. 
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VIVES University College Brugge        smluvní obor: 11 vzdělávání 
2x tří či pětiměsíční stipendium          (určeno pro studenty učitelství 1. a 2. stupně ZŠ) 
                                                                                                                  

1. Lukešová Nikola 
2. Neobsazeno 

 
 
NIZOZEMÍ: 
Katholieke PABO University of Applied Sciences Zwolle  smluvní obor: 11 vzdělávání 
1x pětiměsíční stipendium 
 

1. Neobsazeno 
 

Do výběrového řízení nebyla podána žádná přihláška. 
 
 
Saxion University of Applied Sciences     smluvní obor: 31 sociální obory 
1 x pětiměsíční stipendium                                                    
Jazyk: angličtina – jazyková úroveň B2 
  

1. Neobsazeno 
 
Do výběrového řízení nebyla podána žádná přihláška. 
 

 
MAĎARSKO: 
ELTE Eötvös Loránd University Budapest        smluvní obor: 11 vzdělávání 
2 x pětiměsíční stipendium     (určeno pro studenty učitelství 1. stupně ZŠ) 
  

1. Neobsazeno 
2. Neobsazeno 

 
Do výběrového řízení nebyla podána žádná přihláška. 
 
DÁNSKO: 
University College South Denmark 
2 x čtyřapůlměsíční stipendium             smluvní obor: 11 vzdělávání 
(určeno pro studenty Učitelství pro 1. stupeň ZŠ, Pedagogika předškolního věku,     
 Učitelství pro MŠ) 
 

1. Neobsazeno 
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2. Neobsazeno 
 

Do výběrového řízení nebyla podána žádná přihláška. 
 
VIA University College Viborg            smluvní obor: 11 vzdělávání 
2 x čtyřapůlměsíční stipendium                                     31 sociální vědy       
 

1. Neobsazeno 
2. Neobsazeno 

 
Do výběrového řízení nebyla podána žádná přihláška. 
 
PORTUGALSKO:  
Instituto Politécnico de Bragança          smluvní obor: 11 vzdělávání 
2 x čtyřměsíční stipendium 
                        

1. Neobsazeno 
2. Neobsazeno 

 
Do výběrového řízení nebyla podána žádná přihláška. 

              
 

Universidade de Coimbra                 smluvní obor: 1014 sport 
2 x čtyřměsíční stipendium                       (určeno pro studenty učitelství TV či TSB) 
  

1. Neobsazeno 
2. Neobsazeno 

 
Do výběrového řízení nebyla podána žádná přihláška. 
 
Instituto Politécnico de Viana do Castelo          smluvní obor: 211 výtvarné umění  
2 x čtyřměsíční stipendium                            212 grafický design  
 

1. Neobsazeno 
2. Neobsazeno 

 
Do výběrového řízení nebyla podána žádná přihláška. 
 
 
SLOVENSKO: 
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici         smluvní obor: 11 vzdělávání  
1x čtyřměsíční stipendium   
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1. Neobsazeno 
 
Do výběrového řízení nebyla podána žádná přihláška. 
 
 
Katolícka univerzita v Ružomberoku         smluvní obor: 11 vzdělávání  
1x čtyřapůlměsíční stipendium   
 

1. Neobsazeno 
 
Do výběrového řízení nebyla podána žádná přihláška. 
 
 
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre         smluvní obor: 11 vzdělávání  
1x čtyřapůlměsíční stipendium                            21 Výtvarné umění,  22 Humanitní vědy  
 

1. Neobsazeno 
 
Do výběrového řízení nebyla podána žádná přihláška. 
 
TURECKO: 
Muğla University      smluvní obor: 11 vzdělávání  
2 x čtyřapůlměsíční stipendium  
   

1. Neobsazeno 
2. Neobsazeno 

 
Do výběrového řízení nebyla podána žádná přihláška. 
 
 
BULHARSKO: 
University of Plovdiv                  smluvní obor: 23 jazyky 
2x čtyřměsíční stipendium                         232 Literatura a lingvistika 
 

1. Vircová Adéla 
2. Neobsazeno 

 
 
POLSKO: 
Sieldce University of Natural Sciences and Humanities  
2x čtyřměsíční stipendium                                                             smluvní obor: 11 vzdělávání  
(studium na Faculty of Humanities, určeno zejména pro studenty Speciální pedagogiky) 
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1. Nováková Daniela 
2. Kleinová Karolína 

 
 
Academy of Music in Krakow                smluvní obor: 215 hudební umění 
1x čtyřměsíční stipendium 
 

1. Neobsazeno 
 

Do výběrového řízení nebyla podána žádná přihláška. 
 

 Jagiellonian University in Krakow           smluvní obor: 23 lingvistika 
1x čtyřměsíční stipendium        (určeno pro studenty ruštiny) 
 

1. Neobsazeno 
 
Do výběrového řízení nebyla podána žádná přihláška. 
 
University of Silesia Katowice            smluvní obor: 23 lingvistika  
1y čtyřměsíční stipendium                       (určeno pro studenty ruštiny a angličtiny)                                                                                                  
 

1. Neobsazeno 
 
Do výběrového řízení nebyla podána žádná přihláška. 
 
Marie Curie-Sklodowska University Lublin         smluvní obor: 21, 215  
1x čtyřapůlměsíční stipendium               výtvarné a hudební umění 
 

1. Neobsazeno 
 
Do výběrového řízení nebyla podána žádná přihláška. 
 
Jan Długosz University in Częstochowa          smluvní obor: 215, 23 
1x čtyřapůlměsíční stipendium             hudební umění, hudba, lingvistika 
 

1. Neobsazeno 
 
Do výběrového řízení nebyla podána žádná přihláška. 
 

 
RAKOUSKO:  
Pädagogische Hochschule Steiermark Graz          smluvní obor: 11 vzdělávání  
2 x čtyřměsíční stipendium      
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1. Neobsazeno 
2. Neobsazeno 

 
Do výběrového řízení nebyla podána žádná přihláška. 
 
 
NĚMECKO: 
Pädagogische Hochschule Schwäbisch-Gmünd      smluvní obor: 11 vzdělávání 
2x čtyřměsíční stipendium                                                      (nabídka kurzů v NJ a AJ) 
 

1. Neobsazeno 
2. Neobsazeno 

 
Do výběrového řízení nebyla podána žádná přihláška. 
 
Carl von Ossietzky Universität Oldenburg         smluvní obor: 11 vzdělávání 
1x čtyřapůlměsíční stipendium 

    
1. Neobsazeno 

 
Do výběrového řízení nebyla podána žádná přihláška. 
 
Justus Liebig University Giessen           smluvní obor: 11 vzdělávání 

1 x tříapůlměsíční stipendium                                        23 
lingvistika  

  
1. Neobsazeno 

 
Do výběrového řízení nebyla podána žádná přihláška. 
 
Hochschule Merseburg       smluvní obor: 31 sociální obory  
2 x čtyřměsíční stipendium                                   (kurzy v NJ i AJ) 

1. Neobsazeno 
2. Neobsazeno 

 
Do výběrového řízení nebyla podána žádná přihláška. 
 
Katholische Universität Eichstätt          smluvní obor: 11 vzdělávání  
2x čtyřměsíční stipendium              23 lingvistika  
   

1. Paterová Kateřina 
2. Neobsazeno 
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Universität Regensburg                         smluvní obor: 11 vzdělávání 
1x čtyřměsíční stipendium 
  

1. Neobsazeno 
 
Do výběrového řízení nebyla podána žádná přihláška. 
 
 

PROGRAM MEZINÁRODNÍ KREDITOVÁ MOBILITA ERASMUS+ 
SEZNAM NABÍZENÝCH DESTINACÍ: 

 
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 
 

1. Neobsazeno 
2. Neobsazeno 

   
Do výběrového řízení nebyla podána žádná přihláška. 
                                                                               
USA: 
Georgia College State University              smluvní obor: 215 Hudba, hudební výchova 
1 čtyřměsíční stipendium (další místo může být podpořeno z jiného finančního zdroje) 
 

1. Neobsazeno 
 
Do výběrového řízení nebyla podána žádná přihláška. 
 
Celkem obsazeno 10 stipendií. 
 

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

 
  

 
 


