
Vážení a milí studenti! 

 

Jako každoročně se i v tomto akademickém roce bude konat výběrové řízení na zahraniční studium na 

našich spřátelených Univerzitách.  Letos poprvé bude přihlašování probíhat přes počítačovou databázi. 

Sledujte prosím informace na stránkách Zahraničního oddělení PdF UP 

(http://www.pdf.upol.cz/menu/zahranicni-vztahy/erasmus/) Na základě své elektronické přihlášky budete 

pozváni na konkurs, který proběhne nejpozději v prvním týdnu letního semestru. Přesnější pokyny budou 

k dispozici v již zmiňované databázi.  

 

Pro akademický rok 2017/18 vypisujeme následující místa: 

 

 Nord-Trondelag University College, NORSKO (2 studenti, Ba, Mgr) 

 Ostfold University College, Halden, NORSKO (3studenti, Ba) 

 University of WORCHESTER, UK (2 studenti, Ba) 

 University of Tampere, FINSKO (2 studenti, Mgr) 

 University of Latvia, LOTYŠSKO (3 studenti, BA, Mgr) 

 Universidad Antonio de Nebrija, Madrid, ŠPANĚLSKO (2 studenti, Ba) 

 Camilo José Cela University, Madrid, ŠPANĚLSKO (3 studenti, Mgr, PhD) 

 National and Kapodistrian University in Athens, ŘECKO (2 studenti, Ba) 

 Pedagogische Hochschule Schwabisch Gmund, NĚMECKO (2 st., Ba + 2 Mgr/PhD) 

 Univerzsita degli Studi della Tuscia, ITÁLIE (4 studenti, Ba, Mgr, PhD) 

 University of Bielsko-Biala, POLSKO (3studenti, Ba, Mgr, Phd) 

 Univerzity of Zielona Góra, POLSKO (2 studenti, Ba, Mgr) 

 Panstwowa Wysza Škola Zawodowa v Nisie, POLSKO (2 studenti, Ba) 

 Žilinská univerzita v Žilině, SLOVENSKO (10 studentů, Ba, Mgr, PhD) 

 Univerzita Mateja Béla, Banská Bystrica, SLOVENSKO (4 studenti, Ba, Mgr) 

 

Po dohodě s Katedrou primární pedagogiky se studenti mohou hlásit na tyto univerzity 

(vstupní pohovor proběhne na KPV): 

 

 University of Maynooth, IRSKO (4 studenti, Ba, Mgr, PhD) 

 Universty of Winchester, UK (nejméně 2 studenti Ba, Mgr, bude upřesněno) 

 

Studijní pobyt (tj. cestovné + fixní částka na den pobytu) je hrazen z prostředků programu Erasmus+. Vyjet 

můžete až na 12 měsíců v bakalářském i v magisterském studijním programu (nebo opakovaně v obou 

programech). Pobyt je neocenitelnou zkušeností ze studijního i lidského hlediska a proto bychom vás 

chtěli podpořit v co nejhojnější účasti. Nenaplněných míst je škoda, protože finanční zdroje na pokrytí 

všech nabízených pobytů jsou k dispozici.  

 
Kontaktní osoba: Jana Kořínková 

jana.korinkova@upol.cz 
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