
Úvodem 

V září, navzdory tomu, že většina studentů ještě užívala posledních 

dnů prázdnin, jsme měli na zahraničním oddělení poměrně napilno. 

Jednak jsme se připravovali na příjezd nových zahraničních 

studentů, pro které jsme hledali tutory, a připravovali pro ně 

informační seminář. A jednak jsme provedli druhé kolo výběrového 

řízení do programu Erasmus. V tomto kole se přihlásilo 14 uchazečů; 

do zahraničí jich v letním semestru 2013 odjede 10.  Po druhém kole 

následovalo kolo třetí, jež bylo určeno studentům, kteří již v zahraničí 

jsou, a kteří tak dostali možnost svůj pobyt prodloužit. O prodloužení 

projevili zájem tři studenti; všichni budou zůstávat do konce   

ak. roku.    V   listopadu    nám čas dovolil        

uspořádat    již   druhou    evaluační schůzku 

pro studenty,   kteří   se     právě vrátili 

ze zahraničního pobytu    a jeden seminář 

o studiu v zahraničí pro    ty, kteří studium 

v zahraniční        zvažují.     Prosinec jsme pak              

věnovali       především     obnově a tvorbě     

smluv     pro    program    Erasmus. Na ak. rok    

2013/14 jich je uzavřeno 59. Každá s cca  2  místy, takže možnost 

vyjet má opravdu každý motivovaný zájemce. Jak jsme ale zjistili 

v našem průzkumu Na Erasma nepojedu!, studium v zahraničí 

vyvolává u studentů řadu obav, proto pobyt raději ani nezvažují. 

Doporučujeme si přečíst výsledky výzkumu (viz str. 3), které se snaží 

obavy studentů minimalizovat. K výjezdu do zahraničí vás jistě 

povzbudí také příspěvek od Pavly Novotné, která se zúčastnila 

mezinárodní studentské konference UNICA v Oslu. Pokud byste se 

i vy rádi podělili o svoji zahraniční studijní/pracovní zkušenost, pošlete 

nám svůj příspěvek na: zahranicni@fhs.cuni.cz.    

Uplynulé uzávěrky v ZS 

2012/13 

 

Uplynulé události v ZS 

2012/13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Newsletter zahraničního oddělení UK FHS 

• 4/9: Seminář o tutorství  

• 18/09: Informační 

seminář ERASMUS  

• 21/9: Academic 

Orientation  

• 1/11: Evaluační schůzka 

ke studijním pobytům 

• 8/11: Informační 

seminář o studiu 

v zahraničí 

• 8/1/2013: Seminář 

o tutorství 

Zahraniční studenti při Orientation Session 
(21/09/2012) 

PRO STUDENTY:  

• 09/10: Erasmus 

• 11/10: Fond mobility UK 

• 15/11: Erasmus – 

prodlužování pobytů 

na LS 

• 22/11: Uni Hamburk 

• 22/11: meziuniverzitní 

dohody (USA, Kanada, 

Latinská Amerika, 

Francie) 

• 30/11: CEEPUS 

freemover 

• 29/11: mezinárodní 

smlouvy – rozpis kvót 

• 13/12: soutěž o finanční 

příspěvek na zahraniční 

studijní pobyt (FHS) 

PRO PEDAGOGY: 

• 11/10: Fond mobility UK 

• 31/10: meziuniverzitní 

dohody 

 

 

 

Strana 1 2012/13 ● Číslo 4 ● Zahraniční oddělení ● zahranicni@fhs.cuni.cz 

Hezké počtení 

a do nového 

roku 2013 vše 

dobré vám přeje 

Vaše zahraniční 

oddělení 

http://cuni.cz/UK-43.html
http://fhs.cuni.cz/FHS-160-version1-HAMBURK_LS_2013.pdf
http://fhs.cuni.cz/FHS-160-version1-Amerika_Francie_2013_14.pdf
http://fhs.cuni.cz/FHS-160-version1-Amerika_Francie_2013_14.pdf
http://fhs.cuni.cz/FHS-160-version1-Amerika_Francie_2013_14.pdf
http://fhs.cuni.cz/FHS-160-version1-Amerika_Francie_2013_14.pdf
http://fhs.cuni.cz/FHS-661.html
http://fhs.cuni.cz/FHS-661.html
http://fhs.cuni.cz/FHS-335-version1-vr_2012.pdf
http://fhs.cuni.cz/FHS-335-version1-vr_2012.pdf
http://fhs.cuni.cz/FHS-653-version1-Vyhlaseni_prosinec.pdf
http://fhs.cuni.cz/FHS-653-version1-Vyhlaseni_prosinec.pdf
http://fhs.cuni.cz/FHS-653-version1-Vyhlaseni_prosinec.pdf
http://cuni.cz/UK-43.html
http://cuni.cz/UK-225.html
http://cuni.cz/UK-225.html


 

     

 

 

S dalšími programy umožňujícími studium 

v zahraničí se snadno seznámíte v nově 

vydané brožuře Studium v zahraničí. 

Ke stažení zde.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Českoněmecký fond budoucnosti (ČNFB) a AKTION patří k dvěma méně 

využívaným programům umožňujícím studium v zahraničí, a to navzdory 

poměrně štědrému stipendiu, které poskytují. Proto jsme se v tomto čísle 

rozhodli právě tyto programy stručně představit: 

 

 

Jak využít německé jazykové dovednosti?   

Pro STUDENTY: Program CET  

 Hledáte zajímavé kurzy na letní semestr?  

 Chtěli byste si zkusit studium v angličtině?  

 

 

 

 

 

 

 

 

Ucelený přehled možností 

financování 

studijního/výzkumného pobytu 

v Německu je k dispozici 

na webové stránce Německé 

akademické výměnné služby 

(DAAD) www.funding-

guide.de. S nabídkou stipendií 

DAAD a administrativním 

postupem vyřizování žádostí 

v ČR vás podrobněji 

seznámíme v některém 

z příštích čísel. 
 

Vedle již tradičně nabízených kurzů programu UPCES a 

dalších kurzů v angličtině z nabídky UK FHS  máte nově 

v letním semestru 2013 možnost účastnit se také kurzů 

v rámci programů Central European Studies a Jewish 

Studies, organizovaných ve spolupráci s CET 

academic programs. Kurzy jsou zařazeny v nabídce 

společenskovědního modulu a v SIS je najdete pod 

kódem (YBAC...). Programy CET (stejně jako program 

UPCES) jsou semestrální výukové programy připravené 

pro studenty amerických univerzit a studenty UK FHS. 

Americkým studentům jsou nabízeny jako celek; 

zahraniční a čeští studenti UK FHS mají  možnost zapsat 

si jednotlivé kurzy z nabídky. Podrobné informace o 

jednotlivých kurzech včetně administrativního postupu 

pro zápis předmětu jsou uvedeny v SIS  v informacích o 

předmětu.    

POZOR: výuka těchto kurzů začíná již 4. 2. 2013 

(závěrečné zkoušky probíhají 10. –15. 5. 2013) 

Počet kreditů: 6 ECTS (180 min/týden) 

Kapacita kurzu: 5 míst 

Místo výuky: učebny CET (Politických vězňů 19, Praha 1) 

Případné dotazy směrujte na  zahranicni@fhs.cuni.cz. 
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AKTION 
Země výjezdu: Rakousko 

Studijní program: Mgr., Ph.D. 

Výběrové řízení:  Výběr provádí 

odborná česko-rakouská komise 

Dokumenty: online žádost + 

příslib přijetí od rakouského 

vysokoškolského pedagoga, 

u něhož uchazeč hodlá 

studovat („Betreuugszusage"), 

doporučení od dvou různých 

pedagogů české VŠ 

(„Empfehlungsschreiben"), 

přehled klasifikovaných 

studijních výsledků 

Stipendium: 940 eur/měsíc 

(pro psaní magisterské/disertační 

práce) 

Uzávěrka přihlášek: 15/3 

(následující ak. rok) a 31/10 

(pro LS) 

Bližší informace zde. 

ČNFB 
Země výjezdu: Německo 

Studijní program: Bc., Mgr., Ph.D. 

Výběrové řízení: ČNFB + zahr. uni 

Dokumenty: vyplněný formulář, cv, 

nástin projektu (s česko-německou 

tématikou), kopie maturitního 

vysvědčení, přehled o dosavadním 

průběhu studia, doporučující dopis 
jednoho VŠ učitele z domovské 

univerzity, potvrzení o přijetí 

učitelem hostitelské univerzity, 

osvědčení vysokoškolského učitele 

o znalosti jazyka, fakultativně: 

plánovaný rozvrh přednášek, 

seminářů, kurzů atd. na hostitelské 

univerzitě 

Stipendium: přiděluje ČNFB (10 x 

650 eur + 650 eur) 

Uzávěrka přihlášek: 15/12 (pro 

následující ak. rok) 

Bližší informace zde.  

 

 

 

http://fhs.cuni.cz/FHS-12-version1-Studenti_out.pdf
http://www.funding-guide.de/
http://www.funding-guide.de/
http://fhs.cuni.cz/FHS-239.html
http://fhs.cuni.cz/FHS-239.html
http://fhs.cuni.cz/FHS-239.html
http://www.dzs.cz/index.php?a=view-project-folder&project_folder_id=14&view_type_code=program&
http://www.fondbudoucnosti.cz/pro-zadatele/zadost-o-stipendium/


      

 

 

Kontakty: 

Iva.Holmerova@fhs.cuni.cz 

Magdalena.Hromkova@fhs.

cuni.cz 

Lenka.Lukesova@fhs.cuni.cz 

Eliska.Rolfova@fhs.cuni.cz 

zahranicni@fhs.cuni.cz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Na oddělení se po roční pauze vrací 

Eliška Rolfová. Eliška převezme agendu 

vyjíždějících studentů po Magdaléně 

Hromkové, která zůstává na oddělení do 

začátku února, pak odchází 

na mateřskou dovolenou.  

Agenda přijíždějících studentů 

a doktorandů zůstává Lence Lukešové.   

Agenda zaměstnanců bude připadat 

celému oddělení. 

Proděkankou pro zahraniční styky je 

od 1. září 2012 docentka Iva Holmerová.  

   

Personální změny a agenda na ZO UK FHS 

Na ERASMA nepojedu!  

Přinášíme vám výsledky průzkumu Na Erasma nepojedu!  

Zkoušky na FHS

Finance

Nedokončím FHS v řádném
termínu
Zkoušky v zahraničí

Administrativa

Nedostatek informací

Nechci jet sám/sama

Jazyková vybavenost

Nedostatek atraktivních míst

Přijdu o přátele

 
Rádi bychom vaše obavy alespoň trochu zmírnili.  

1) Nejvíce se bojíte, že nezvládnete dohnat zkoušky na FHS:  

→ vyjeďte v letním semestru. Na dohnání zkoušek na FHS budete mít celé 

letní prázdniny / září. Pokračování zde.  

Důležité uzávěrky 

na jaře 2013 
(na ZO UK FHS) 

 

PRO STUDENTY: 

• 14/1: Erasmus - EUI 

• 21/1: Freiburg 

• 7/2: meziuniverzitní 

dohody: Austrálie, 

NZ 

• 8/2: meziuniverzitní 

dohody Vídeň 

• 11/2: letní kurzy 

německého jazyka 

• 13/3: Erasmus (ak. 

rok 2013/14) 

• 14/3: semestrální 

pobyty 

na německých 

a švýcarských 

univerzitách 

• 20/3: uzávěrka 

přihlášek do Fondu 

Mobility UK 

• květen: soutěž 

o finanční příspěvek 

na zahraniční 

studijní pobyt 

PRO PEDAGOGY: 

• 20/3: uzávěrka 

přihlášek do Fondu 

Mobility UK 

 

 

 

 

Nadcházející události (LS 2012/13) 

• Evaluační schůzka  

Setkání k programu Erasmus proběhne 5. února 2013.  

• Seminář o programu ERASMUS 

12. února se uskuteční informační seminář o programu Erasmus 

pro zájemce o studijní pobyt na zahraniční partnerské univerzitě v ak. roce 

2013/14.  

• Academic Orientation Session pro přijíždějící studenty  

Tradiční orientace pro nové zahraniční studenty se uskuteční 15. února.  

• Welcome Party 

Na pondělí 18. února je pak plánována také již tradiční welcome party 

pro nové zahraniční studenty. Čeští studenti jsou též srdečně zváni!!! 
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http://fhs.cuni.cz/FHS-12-version1-Na_Erasma_nepojedu_vyhodnoceni.pdf
http://fhs.cuni.cz/FHS-12-version1-vyberove_rizeni_eui.pdf
http://fhs.cuni.cz/FHS-12-version1-nemecko_svycarsko_SP_2013_14.pdf
http://fhs.cuni.cz/FHS-12-version1-australie_nz_zs_2013.pdf
http://fhs.cuni.cz/FHS-12-version1-australie_nz_zs_2013.pdf
http://fhs.cuni.cz/FHS-12-version1-australie_nz_zs_2013.pdf
http://fhs.cuni.cz/FHS-12-version1-australie_nz_zs_2013.pdf
http://fhs.cuni.cz/FHS-12-version1-viden_vyzkumnypobyt_2013.pdf
http://fhs.cuni.cz/FHS-12-version1-viden_vyzkumnypobyt_2013.pdf
http://fhs.cuni.cz/FHS-12-version1-nemecko_jazykovy_kurz_2013.pdf
http://fhs.cuni.cz/FHS-12-version1-nemecko_jazykovy_kurz_2013.pdf
http://fhs.cuni.cz/FHS-474-version1-vyberove_rizeni_13_14.pdf
http://fhs.cuni.cz/FHS-474-version1-vyberove_rizeni_13_14.pdf
http://fhs.cuni.cz/FHS-12-version1-nemecko_svycarsko_SP_2013_14.pdf
http://fhs.cuni.cz/FHS-12-version1-nemecko_svycarsko_SP_2013_14.pdf
http://fhs.cuni.cz/FHS-12-version1-nemecko_svycarsko_SP_2013_14.pdf
http://fhs.cuni.cz/FHS-12-version1-nemecko_svycarsko_SP_2013_14.pdf
http://fhs.cuni.cz/FHS-12-version1-nemecko_svycarsko_SP_2013_14.pdf
http://cuni.cz/UK-587.html
http://cuni.cz/UK-587.html
http://fhs.cuni.cz/FHS-653.html
http://cuni.cz/UK-587.html
http://cuni.cz/UK-587.html
http://fhs.cuni.cz/FHS-354.html


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dočetli jste až sem, ale nenašli jste, co jste hledali? Informujte o tom zahraniční oddělení: zahranicni@fhs.cuni.cz. 

 

Mezinárodní studentská konference UNICA v Oslo – „The Ideal European University“ 

Ve dnech 10. – 13. 11. 2012 se uskutečnila mezinárodní studentská konference UNICA v Oslo, jejímž 

nosným tématem se stala „ideální evropská univerzita“. Na konferenci se setkali studenti, profesoři 

a významné osobnosti všech hlavních měst evropských zemí. Diskutovali jsme zde nad složitými 

otázkami současného modelu vzdělávání a nad výzvami, kterým univerzity čelí, a snažili se 

o nalezení cesty k dosažení společného cíle – ideální evropské univerzity. Debatovali jsme hned 

v deseti různých fórech, která pokryla široké spektrum témat – od otázek internacionalizace 

univerzit, obsahu výuky a užití výukových metod, implementace Boloňského procesu, udržitelného 

rozvoje univerzit až po problematiku inovací a transferu technologií. Výstupem z konference je 

prohlášení studentů k tématu a doporučení dalšího postupu, které bude předáno rektorátům 

jednotlivých univerzit a orgánům EU. 

Vyjma debat v rámci diskusních skupin jsme měli možnost vyslechnout řadu přednášek 

významných osobností akademického světa. Se svými příspěvky vystoupili Prof. Jostein Gaarder, Dr. 

Ole Petter Ottersen, Prof. Stavros A. Zenios, Dr. Inga Bostad a další. Rovněž byla řada skvělých 

příležitostí ke kulturnímu vyžití – koncert skupiny s ledovými nástroji Terje Isungset, recepce v Oslo City 

Hall, nechyběla ani důkladná prohlídka univerzitního kampusu. 

Univerzitu Karlovu na konferenci reprezentovala pětičlenná studentská delegace pod 

vedením Doc. Miroslavy Černochové složená ze studentů FF, FHS, FSV a PedF. 

Obdobná setkání přináší prostor pro vzájemné pochopení a spolupráci. Čím více takovýchto 

setkání se zrealizuje, tím větší je naděje na společnou smysluplnou budoucnost. 

Pavla Novotná (KSOS FHS UK) 

  
 

© Zahraniční oddělení, UK FHS 2013 

  Fotografie: Magdaléna Hromková, Pavla Novotná 
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U Kříže 8 (6. patro – 6018) 

158 00 Praha 5 – Jinonice  

Tel.: 251 080 334 

E-mail: zahranicni@fhs.cuni.cz 

Web: www.fhs.cuni.cz 

Konzultační hodiny 
 

http://www.myspace.com/terjeisungset
http://www.fhs.cuni.cz/
http://fhs.cuni.cz/FHS-111.html
http://fhs.cuni.cz/FHS-111.html

