
Požadované 

dokumenty: 

 životopis (s aktuálními 
kontakty: e-mail, tel.); 

 motivační dopis; 
 konkrétní studijní plán 

na vybrané univerzitě; 
 doporučující dopis 

(školitele, vedoucího 
katedry / dipl. práce); 

 výpis studijních 
výsledků za celé 
studium na VŠ včetně 
průměru (za studium 
na FHS zajistí 
na požádání zahr. odd.);   

 doklad o dostatečné 
jazykové způsobilosti 
dle požadavků zahr. uni; 

 příslib přijetí od akad. 
pracovníka na vybrané 
univerzitě (pouze 
studenti doktorského 
programu). 

 

Uvedené dokumenty 
doneste na zahraniční 
oddělení FHS. 

 

Zahraniční oddělení FHS UK 

vyhlašuje výběrové řízení na studijní 

pobyty v zahraničí v ak. roce 2015/16 

meziuniverzitní spolupráce: 

Francie, Kanada, Latinská Amerika, USA 

FRANCIE: 
L’École des hautes études en sciences sociales (3 místa 
na semestr nebo rok*) 
Université Paul-Valéry Montpellier 3 (1 místo na první semestr*) 
Studenti předloží dokumenty ve francouzštině (doporučující dopis 
může být v angličtině) 
 
KANADA 
McGill University (vždy 2 místa na podzimní a zimní semestr*) 
Studenti předloží dokumenty v angličtině. 
Université de Montréal (4 místa na podzimní semestr*) 
Studenti předloží dokumenty ve francouzštině (doporučující dopis 
může být v angličtině) 
 
LATINSKÁ AMERIKA: 
Universidade de São Paulo, Faculdade de Filosofia, Letras 
e Ciências Humanas, Brazílie (2 místa na semestr 2/2015*) 
Universidad Nacional Autonoma de México, Mexiko (2 místa 
na podzimní semestr*) 
Studenti předloží dokumenty v češtině. 
 
USA: 
Kansas State University (1 místo na podzimní semestr*) 
State University of New York at New Paltz (1 místo na podzimní 
semestr*) 
University of Miami (pouze kurzy na úrovni Bc.; 1 místo 
na podzimní semestr*) 
University of Montana (3 místa na podzimní semestr*) 
University of New Orleans (3 místa na podzimní semestr*) 
University of Washington, Seattle (3 místa 
na podzimní/zimní/jarní trimestr*) 
Studenti předloží dokumenty v angličtině. 
 
*Počet míst pro celou UK. 
Přihlášku lze podat pouze na 1 z univerzit.  
 
Podrobné informace naleznete zde a zde. 

uzávěrka přihlášek: 
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