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Co je               ?  
 

 Je to program EU na podporu vzdělávání a 

odborné přípravy 

 Umožňuje studijní pobyty na partnerských 

VŠ v EU a dalších programových zemích  

 Nejjednodušší způsob jak vycestovat 



Pro koho je               ? 

 

 Řádně zapsané studenty KTF v Bc., Mgr. 

nebo Ph.D. stupni studia 

 Studenty prezenční i kombinované formy 

studia  

 Výjezd možný až po úspěšném dokončení 

1. ročníku 



Na jak dlouho a jak často? 
 

 Studijní pobyty mohou trvat 3 – 12 měsíců 

 Za minimální délku pobytu 3 měsíce se považuje 90 dní 

 Maximální penzum pro každou úroveň studia je 12 měsíců  

 Studijní pobyty v zahraničí  je možné realizovat opakovaně    

v každé úrovni svého studia (Bc, Mgr/NMgr, Ph.D) 



Proč studovat v zahraničí? 

 Zlepšení jazykových dovedností  

 Osobní rozvoj, získání samostatnosti, 

sebedůvěry  

 Navázání kontaktů a přátelství  

 Lepší uplatnění na trhu práce 

 



V jakých zemích lze studovat? 

Seznam zemí partnerských universit pro studenty 

ÚDKU 

 Francie 

 Itálie 

 Německo 

 Rakousko  

 Polsko 

 Slovensko 



Seznam zemí partnerských universit pro studenty 

teologie 

 Belgie 

 Estonsko 

 Francie 

 Chorvatsko 

 Maďarsko 

 Německo 

 Polsko 

 Portugalsko 

 Rakousko 

 Slovensko 

 Slovinsko 



 

Výběrové řízení  

 Hlavní výběrové řízení:  březen 

 Doplňkové výběrové řízení:  říjen 

 Výběrové řízení: 29.3.2017 od 15.30 hod. 

 Výsledky výběrového řízení: zhruba do 14 dní  

 



 

Výběrové řízení: dokumenty  

 Přihláška (pouze on-line) 

 Dokumenty (osobně na zahraniční oddělení KTF): 

  životopis (strukturovaný, v jazyce výuky)  

  motivační dopis / studijní záměr (v jazyce výuky) 

  doklad o znalosti studijního jazyka 

  potvrzení o studijních výsledcích (vystavuje studijní odd.) 

  výpis splněných studijních povinností (studijní odd.) 

 Odevzdat nejpozději 23.3.2017 na zahraniční oddělení 

 Lze se přihlásit na 1-3 univerzity (doporučený počet:2 



 

Přihláška v on-line aplikaci  

 On-line aplikace: https://is.cuni.cz/webapps/ 

 Vyhledejte univerzitu, o niž máte zájem, a 

založte přihlášku.  

 Prozatím není třeba vyplňovat detailně (až v 

případě úspěchu ve výběrovém řízení). Není 

třeba vyplňovat studijní plán.  

 Důležitá jsou data pobytu: ZS x LS; od kdy do 

kdy trvá semestr na zahr. univerzitě? (alespoň 

orientačně)  

 Netiskněte  

 

https://is.cuni.cz/webapps/


 

Motivační dopis / studijní záměr  
 

 V jazyce, v němž budete studovat 

 Doplňuje a prohlubuje ostatní dokumenty. Měl by mít 
jasnou a logickou strukturu; délka max.1 NS.  

 Cílem je přesvědčit komisi, že jste vhodným kandidátem: 
popište svoje předpoklady ke studiu v zahraničí, 
jazykové znalosti, předchozí zkušenosti…  

 Konkrétní informace o tom, proč chcete svůj studijní 
pobyt realizovat právě na dané instituci (než začnete 
psát, ujasněte si své cíle a důvody, proč jste si zvolili 
dané kurzy).  

 Nepište na poslední chvíli a nezapomeňte se 
podepsat!  



 

Seznam předběžně vybraných kurzů:  

jak si vybírat  

 Důležitý především pro vás: zda na dané instituci 

máte co studovat a zda pro vás budou kurzy 

přínosné.  

 Kurzy by měly odpovídat studijnímu plánu na KTF.  

 Není-li k dispozici rozvrh pro daný semestr, 

vycházejte z aktuálního/loňského.  

 Seznam není konečný, budete-li vybráni, seznam 

kurzů se ještě bude upravovat.  

 



 

Jazykové znalosti  

Zvažte, zda v daném jazyce zvládnete studium 

i praktický život.  

  Jako doklad o  jazykových schopnostech: 

 ze státní jazykové školy  

 mezinárodní certifikáty (Cambridgeské zkoušky, 

TOEFL aj.)   

 stačí-li zahraniční univerzitě jakýkoliv doklad, lze 

využít formulář KTF, potvrzený dotyčným 

pedagogem. 

 



 

Co se u výběrového řízení hodnotí?  

 jazykové schopnosti uchazeče – dle přiloženého 

dokumentu (max. 15 bodů), 

 na základě pohovoru před výběrovou komisí v 

jazyce výuky (max. 15 bodů), 

 studijní výsledky (průměr 1,0 - 2,0, max. 10 bodů), 

 studijní projekt (konkrétní představa studia v 

zahraničí, včetně znalostí zahraniční univerzity, max. 

40 bodů) 

 Uchazeč úspěšně prošel výběrovým řízení, získal-li 

minimálně 40 bodů.  



Šťastnou cestu 

 


