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Pedagogická fakulta Univerzity Hradec Králové 
vyhlašuje 2. KOLO výběrového řízení  

na studijní pobyty  
na zahraničních univerzitách v rámci programu ERASMUS+ 

na LETNÍ SEMESTR  
akademického roku 2022/2023: 

 
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. 
Po celou dobu studijního pobytu nesmí studium přerušit nebo ukončit. 

 
Do tohoto výběrového řízení je možné podat jen 1 přihlášku. V přihlášce uvedete, o jaké 
zahraniční univerzity máte zájem. Pokud preferujete více zahraničních univerzit, max 3, 
uveďte je v přihlášce a univerzity seřaďte dle preferencí (1. preferuji nevíce).  
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). 
 
Ve výběrovém řízení budou vzaty v úvahu tyto skutečnosti:  
soulad oborového zaměření studijního pobytu a studijního oboru uchazeče, dosažené 
studijní výsledky (vážený studijní průměr, počet kreditů), jazyková úroveň (podle 
ustanovení smlouvy), ujasněnost účelu studijního pobytu formulovaná v motivačním 
dopise, případně další podporující skutečnosti, apod. 

 
Vyplněnou přihlášku včetně motivačního dopisu (v češtině, max. 2 strany A4) 
zasílejte prostřednictvím STAGu (v IS/ STAG - Moje studium- ECTS výjezdy- Nabídka 
výjezdů – Výběrové řízení 2. kolo na Erasmus + studijní pobyty v letním semestru 
2022/2023), případně zašlete na e-mail: lucie.martinkova@uhk.cz 

do 15. 10. 2022 včetně. 
 

V případě zájmu o zaslání dalších informacích týkající se podmínek výběrového řízení, 
formálních, kvalifikačních a finančních náležitostech studijního pobytu, mě neváhejte 
kontaktovat: lucie.martinkova@uhk.cz. 
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SEZNAM NABÍZENÝCH DESTINACÍ: 
Program: Erasmus + mezi programovými zeměmi: 

DÁNSKO: 
VIA University College Viborg            
1x čtyřapůlměsíční stipendium                                      
smluvní obor: 31 sociální vědy (vhodné pro Speciální pedagogika a intervence, Sociální 
patologie a prevence, Pedagogika předškolního věku, Sociální pedagogika)        
Erasmus+ program:  Social Innovation and Entrepreneurship  
Jazyk: angličtina – jazyková úroveň B2      
Pobyt probíhá cca 3. 2. 2023 – 15. 6. 2023.                                      https://en.via.dk  
 
 
LITVA: 
Mykolas Romeris University      
1x pětiměsíční stipendium 
smluvní obor: 31 sociální obory (vhodné pro Sociální patologie a prevence, Sociální 
pedagogika, Speciální pedagogika, Transkulturní komunikace) 
Jazyk: angličtina – jazyková úroveň B2 
Pobyt probíhá cca 25. 1. 2023 – 20. 6. 2023.                                         http://www.mruni.eu  
 
ŠPANĚLSKO: 
Universidad Autonóma de Madrid-La Salle          
1x tříměsíční stipendium (čtyřměsíční stipendium)                                   
smluvní obor: 11 vzdělávání (vhodné pro Učitelství pro1.stupeň ZŠ,  Jazyková a 
literární kultura, Mediální a komunikační studia),  
Jazyk: angličtina-jazyková úroveň B1 
Erasmus+ programy: Education and Transmedia Narratives  
Pobyt probíhá cca 27. 1. 2023 - 27. 4. 2023 (případně i do 31.5.2023. s praxí)      
http://www.lasallecentrouniversitario.es 
 
PORTUGALSKO: 
Instituto Politécnico de Coimbra                 
1x čtyřapůlměsíční stipendium            
smluvní obor: 11 vzdělávání (vhodné pro Speciální pedagogika, obory se zaměřením na 
vzdělávání, Učitelství (vč. ZUŠ), Předškolní pedagogika) 
Jazyk: angličtina – jazyková úroveň B1                                                               
Pobyt probíhá cca 8. 2. 2023 – 9. 6. 2023.                http://www.ipc.pt, http://www.esec.pt    
 
Instituto Politécnico de Bragança                
2x pětiměsíční stipendium 
smluvní obor: 11 vzdělávání (vhodné pro Učitelství 2. st. ZŠ, případně i 1. st. ZŠ, obory 
se zaměřením na vzdělávání (vč. TVB)                                   
Jazyk: angličtina – jazyková úroveň B1 
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Pobyt probíhá cca 15. 2. 2023 – 15. 7. 2023.                                        http://www.ipb.pt   
 
 
RAKOUSKO:  
Pädagogische Hochschule Steiermark Graz           
1 x čtyřměsíční stipendium      
smluvní obor: 11 vzdělávání (vhodné pro Učitelství pro 2. st. ZŠ/pro SŠ s aprobací 
německý jazyk) 
Jazyk: němčina, angličtina – jazyková úroveň B1  
Erasmus+ program: International Teacher Competencies (v angličtině + výběr kurzů 
v němčině dle jazykové úrovně) 
Pobyt probíhá cca 1. 3. 2023 – 30. 6. 2023.                             http://www.phst.at  
 
NĚMECKO:   
Hochschule Merseburg      
1x čtyřměsíční stipendium                   
smluvní obor: 31 sociální obory (nabídka kurzů v NJ i AJ) (vhodné pro Sociální 
pedagogika, Speciální  pedagogika, Sociální patologie a prevence,  Transkulturní 
komunikace) 
Jazyk: němčina-jazyková úroveň B1, angličtina-jazyková úroveň B1 
Pobyt probíhá cca 4. 4. 2023 – 6. 8. 2023.                               http://www.hs-merseburg.de   
 
 
Carl von Ossietzky Universität Oldenburg               
1x tříapůlměsíční stipendium 
smluvní obor: 11 vzdělávání (vhodné pro Učitelství pro 2. st. ZŠ / SŠ aprobace Německý 
jazyk, obory se zaměřením na vzdělávání, Jazyková a literární kultura) 
Jazyk: němčina-jazyková úroveň B1, angličtina-jazyková úroveň B1 
a)Program pro Erasmus studenty v angličtině: 
„European Studies in Global Perspectives“ 

b) studium kurzů v němčině 
Pobyt probíhá cca 1. 4. 2023 - 22. 7. 2023.                                                    
http://www.uol.de/eugl                  http://www.uol.de/en/exchange-studies                        
 
Katholische Universität Eichstätt                    
1 x čtyřměsíční stipendium                   
smluvní obor: 11 vzdělávání (vhodné pro Učitelství pro 2. st. ZŠ/ pro SŠ s německým 
jazykem, Německý jazyk se zaměřením na vzdělávání, Cizí jazyky pro cestovní ruch 
s německým jazykem) 
Jazyk: němčina - jazyková úroveň B1                                  
Pobyt probíhá cca 1. 4. 2023 - 29. 7. 2023.                                   www.ku-eichstaett.de  
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Počet vypsaných míst ve výběrovém řízení vychází z maximalizace  vyjádření 
preference; počet skutečně vybraných uchazečů a přidělených míst je limitován 
přidělenými financemi v daném zdroji (rámcově pro maximálně 70 % vypsaných míst, 
nedojde-li k navýšení).  
 
Dne 4. 10. 2022 

Mgr. Daniela Vrabcová, Ph.D. 
Proděkanka pro internacionalizaci Pedagogické fakulty 
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Pedagogická fakulta Univerzity Hradec Králové 

 
Přihláška do výběrového řízení  

LETNÍ SEMESTR  
na studijní pobyt v rámci programu ERASMUS +  2022/2023 

 (Povinnou přílohou je motivační dopis (max. 2 strany A4 v českém jazyce 

(ve výjimečných případech v anglickém jazyce) 

 
Jméno a příjmení studenta: 

 

E-mailová adresa: 

telefon: 

 

Studijní program a studijní obor: 

ID studenta (dle STAG): 

Ročník studia v akademickém roce 2022/2023: 

 

Dosažené výsledky v jednotlivých ročnících (dle STAG): 

 

      1. ročník:   počet kreditů                                           vážený studijní průměr 

      2. ročník:   počet kreditů                                           vážený studijní průměr 

     3. ročník:   počet kreditů                                            vážený studijní průměr 

     4. ročník:   počet kreditů                                            vážený studijní průměr 

 

V akademickém roce podání přihlášky mám – nemám podruhé zapsán/y předmět/y: 

 

 

Znalost cizího jazyka (úroveň dle CEFR + výhodou jazykový certifikát (druh absolvované zkoušky + dosažený 

výsledek)):  

 

 

Jiné významné aktivity a dosažené výsledky (mající vztah k účelu pobytu): 

 

 

Absolvoval/a jsem v minulosti studijní pobyt LLP Erasmus/Erasmus+ (pokud ano, kdy a kde): 

 

 

Ucházím se o stipendium v instituci (země, název univerzity): 

(POZ.: Pokud preferujete více zahraničních univerzit, max. 3, univerzity seřaďte dle preferencí (1. preferuji 

nevíce). 

 

 

Kontaktní osoba v ČR (jméno, příjmení, email, telefon – bude kontaktována v případě nenadálých událostí): 

 

Reference může poskytnout vyučující (není nutné vyplnit): 

 

 

 Nedílnou součástí přihlášky je motivační dopis.  

 

Vyjádření komise a proděkana pro internacionalizaci  


