
Informace pro studenty mající zájem o studijní pobyty v rámci 

programu Erasmus+ v akademickém roce 2020/21 
 

Studenti, kteří mají zájem o pobyt na některé z níže uvedených universit, 

si nejprve dobře prostudují tabulku, jaké jsou možnosti z hlediska počtu studentů 

a měsíců. Orientačně na jeden semestr je 5 měsíců, ale konkrétně to záleží na 

dané universitě. Studenti jsou si povinni zjistit, zda daná universita akceptuje i 

jednosemestrové pobyty, pokud nechtějí odjet na celý rok.  

Také je nezbytné si ověřit jaké má daná universita jazykové požadavky – 

pozor, mohou se lišit pro bakalářský a magisterský stupeň. Také je naprosto 

nezbytné si ověřit, zda bilaterální smlouva s danou universitou obsahuje vámi 

požadovaný stupeň studie pro výměnu (je uvedeno při otevření aplikace pro 

studenty pro danou universitu), tedy zahrnuje bakalářské, magisterské, případně 

doktorské studium. V případě, že smlouva obsahuje například výměnu pouze 

studentů bakalářského studia, není možné, aby si aplikaci podal magistr nebo 

doktorand atd. 
 

 

PLÁN SPOLUPRÁCE – AKADEMICKÝ ROK 2020/2021 
 
Katedra 
PedF 

Stát Zahr. VŠ/Univerzita počet 
stud. 

celkem 

stud./měsíc 

KBES Slovensko Komenského Uni Bratislava 1 d 10 
KBES Slovensko Komenského Uni Bratislava – praktická stáž 2d 10 
KBES Slovensko UMB Banská Bystrica 3 10 
KBES Slovensko UMB Banská Bystrica – praktická stáž 2+2 2 
KBES Slovensko Trnavská Uni v Trnavě 1 10 
KBES Slovensko Trnavská Uni v Trnavě 1 10 
KBES Slovensko Trnavská Uni v Trnavě – praktická stáž 1 10 
KBES Slovensko Catholic University in Ruzomberok 1b/1m 5 
KBES Slovensko Catholic University in Ruzomberok – praktická 

stáž 
1b/1m 2 

KBES Slovinsko UNI Ljubljana 2+2 5+5 
KBES Bulharsko Plovdiv University 'Paisii Hilendarski' 2 5 
KBES Itálie UNI Turín 1b 6 
KBES Polsko AMU Poznaň 2 5 
KBES Polsko Jagiellonian Uni, Krakow 1m/1d 5 
KBES Finsko Uni Helsinky 1m/1d 5 
KBES Rakousko Uni Vídeň 1m/1d 5 
KBES Norsko University of Oslo 1m/1d 5 
KBES Španělsko Autonoma de Barcelona 1b/1m 10 
KBES Velká 

Británie 
University of Durham 2+2 6/9 

b-bakálář, m-magistr, d-doktorand, nic – bez rozlišení 



Pokud si student vybere universitu, je nezbytné si ověřit studijní program i 

specializaci v bilaterální smlouvě. Po předchozí dohodě, a pokud to bude daná 

universita akceptovat, lze dohodnout i odlišný program. Pozor, u některých 

universit to není možné z organizačních důvodů. V tomto smyslu je nezbytné 

zvážit, zda jsou povinnosti na dané universitě splnitelné jak z hlediska 

náročnosti, i jazykové, tak i z hlediska kreditového, a to oboustranně na české 

straně i na straně hostitelské university. 

 

Dále si je student povinen připravit studijní program a projekt pobytu. 

Tedy je povinen si zjistit jaké přednášky a kdy jsou na dané universitě otevřené 

a zda je možnost, alespoň teoretická, ekvivalentu na UK, především na PedF 

UK. Pozor, student je povinen splnit podmínky studia bez ohledu na zahraniční 

pobyt, proto uznání ekvivalentu je velká výhoda. 

 

Zájemce o studijní pobyt v rámci ERASMUS+ na rok 2020/21 si podá 

přihlášky (max. 3) na studijní pobyty a stáže pomocí systému na 

https://is.cuni.cz/webapps. On-line aplikace bude otevřena v období od 17. 2. 

2020 do 15. 3. 2020. Na základě této aplikace bude zájemce pozván na první 

kolo výběrového řízení na KBES, které se uskuteční ve středu 25.3. 2020 

v 10,30 ve studovně R309. V rámci výběrového řízení uchazeč: 

1. představí komisi plán studijního pobytu (termín, universita atd.); 

2. představí komisi plánovanou předběžnou formu studijního programu 

na cílové universitě; 

3. doloží své jazykové znalosti/přípravy, které mu umožní vybraný 

studijní plán zrealizovat; 

4. doloží, jak dojde ke splnění jeho studijních povinností na PedF za 

období plánovaného pobytu v zahraničí (počty kreditů, ISP s ohledem 

na prerekvizity a korekvizity návazných předmětů). 

 

Studenti, kteří uspěli ve výběrovém řízení, budou vyhodnoceni z hlediska 

kvality projektu a dalších aspektů hodnocení a budou v pořadí podle úspěšnosti 

předáni k celofakultnímu kolu výběrového řízení, tzv. nominaci. V tom se 

vyhodnotí kvalita projektu, finanční možnosti fakulty a zájem příslušné 

hostitelské university. Pokud studenti uspějí, pak budou předáni do gesce 

Kanceláře Erasmus UK, která přebírá další fáze procesu vysílání daného 

studenta na zahraniční universitu. Tedy úspěch v katedrálním výběrovém řízení 

nezaručuje automaticky vyslání studenta na zahraniční universitu.  

https://is.cuni.cz/webapps

