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AUSTRÁLIE 

 Griffith University (2 místa) 

 Macquarie University (1 místo) 

 University of Queensland (3 místa) 

 University of Melbourne (3 místa) 
 
NOVÝ ZÉLAND 

 University of Otago (3 místa) 
 

 
Podrobné informace naleznete na stránkách OZV UK. 
 
 

Dokumenty požadované k výběrovému řízení: 
 

 dokumenty se odevzdávají na zahraničním oddělení UK FHS (Jinonice 6018); 
 všechny dokumenty musejí být v angličtině, 
 ve formátu A4 (nejlépe oboustranně) v nesešité podobě. 
 

 
CV V rozsahu 1–2 strany. 

Motivační dopis V rozsahu 1 strany.  

Studijní plán Dle požadavků dané univerzity. 

Výpis studijních 
výsledků 

Za studium na FHS zajistí zahraniční oddělení. V případě předchozího studia na jiné fakultě 
či VŠ je třeba doložit výsledky spolu se studijním průměrem ověřené příslušným studijním 
oddělením, a to za každé absolvované vysokoškolské studium. 

Ověření jazykové 
způsobilosti 
(angličtina) 

Certifikát o složených zkouškách AJ (IELTS nebo TOEFL; nesmí být starší 2 let) – dle 
požadavků dané zahraniční univerzity. Úroveň jazykových znalostí student musí prokázat. 
Univerzity neuznávají výjimku či jiný než předepsaný typ zkoušky s požadovanými 
výsledky! 

Doporučující dopis Vystaví (a podepíše) vyučující, školitel nebo jiný akademický pracovník UK FHS k tomu 
kompetentní. 

Kopie pasu Jako příloha na samostatném listě. Jeho platnost musí být nejméně rok. (Možno dodat po 
oznámení výsledků výběrového řízení). 

Ostatní 
Je nutno ověřit podle univerzity, zda příslušná fakulta zahraniční univerzity, kam se student 
hlásí, nemá další specifické požadavky pro přijetí (možno dodat bezprostředně po 
oznámení výsledků výběrového řízení). 

 

  

http://www.griffith.edu.au/international/study-abroad
http://www.international.mq.edu.au/
http://www.uq.edu.au/studyabroad/
http://www.mobility.unimelb.edu.au/inbound/study/index.html
http://www.otago.ac.nz/study/studentexchange/otago001485.html
http://cuni.cz/UK-37.html
http://fhs.cuni.cz/FHS-111.html


Další informace: 
 

Přihláška zahraniční univerzity (Application Form for Exchange Students) 
V případě úspěchu ve výběrovém řízení je nutné co nejdříve předložit na odbor zahraničních vztahů (Ing. 
Žabžová) rektorátu originál přihlášky zahraniční univerzity pro výměnné studenty (ke stažení na stránkách 
dané univerzity). Pokud zahraniční univerzita vyžaduje on-line přihlášku, je nutné na rektorát doručit její 
tištěnou kopii. On-line přihlášku není možné vyplňovat před oznámením výsledků výběrového řízení. 
 
Jazyková způsobilost    
Důrazně upozorňujeme na to, že nominovaní studenti do výběrového řízení musejí být jazykově způsobilí 
podle požadavků zvolené partnerské univerzity a podle aktuálních informací dostupných na jejich 
webových stránkách. Dosažení předepsaných bodů při zkoušce je nezbytné. Univerzity jsou nekompromisní 
a ani jednobodový rozdíl netolerují. Alternativní zkoušky jsou nepřijatelné. Rovněž výsledky zkoušek starší 
dvou let nejsou akceptovány. 
 
Školné 
Student, který bude ke studiu vybrán a odcestuje na partnerskou univerzitu, nebude na partnerské 
univerzitě platit kurzovné (školné).  
 
Ostatní finanční výdaje 
Veškeré výdaje, jako je letenka, víza, pojištění, ubytování, knihy a učebnice, strava, neočekávané výdaje 
a další výdaje, které vzniknou během pobytu, si výměnný student musí hradit sám. O příspěvek může 
zažádat v rámci Fondu Mobility UK či v rámci soutěže FHS o příspěvek na zahraniční studijní pobyty. 
 
Vízum 
Do těchto zemí existuje vízová povinnost. Informace o žádostech o víza je možné najít na stránkách 
Ministerstva zahraničních věcí ČR a na webových stránkách každé z univerzit. 
   
Po návratu 
Po návratu ze studijního pobytu student obdrží doklad o absolvování studia v zahraničí. Doklad (Transcript 
of Records) vystaví partnerská zahraniční univerzita, zašle ho na rektorát a studentovi bude předán 
odborem pro zahraniční vztahy rektorátu UK proti předložení zprávy z pobytu. 
 
Zpráva z pobytu 
Absolvent výměnného studijního pobytu předkládá v rozsahu jedné až dvou stran A4 se stručným 
zhodnocením studia, přínosu studia a popisem praktických zkušeností využitelných pro další práci 
zahraničního odboru a dalších budoucích zájemců.  
 

http://cuni.cz/UK-43.html
http://fhs.cuni.cz/FHS-653.html

