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PROČ STUDOVAT V ZAHRANIČÍ?

 Zlepšení jazykových dovedností

 Poznání nových kultur a zemí, ale i sebe sama

 Rozšíření akademických obzorů

 Studijní pobyt se započítává jako součást studia na FHS

 Osobní rozvoj, osamostatnění se, získání sebedůvěry

 Zviditelnění na trhu práce

 Navázání kontaktů a přátelství



BOJÍTE SE, ŽE …
 Nezvládnete dohnat zkoušky na FHS

 Koncipujte studium tak, abyste se semestrem v zahraničí počítali a povinné atesty na daný 

semestr splnili před odjezdem / těsně po návratu. Vyjeďte v LS. Na dohnání zkoušek na FHS 

budete mít celé letní prázdniny / září. Po zavedení ročníkové kontroly máte na splnění atestů 

více času.

 Budete žít o chlebu a vodě

 Přidělené stipendium slouží k pokrytí zvýšených výdajů během pobytu v zahraničí (tedy rozdíl 

oproti výdajům v ČR) – není myšleno k pokrytí veškerých výdajů.  Ale i na Erasmu se dá 

pracovat

 Nevybírejte si hlavní město, tam je ubytování (největší položka ve výdajích) většinou výrazně 

dražší. Zvažte i východní země.

 Nedokončíte FHS v řádném termínu

 Dokončit FHS za 2 (Mgr.) nebo 3 roky (Bc.) a přitom strávit 1–2 semestry v zahraničí není 

vůbec snadné, ale studentům se to daří. Pokud na druhou stranu víte, že budete tak jako tak 

prodlužovat, tento stres do jisté míry odpadá.

 Nezvládnete zkoušky v zahraničí

 Studenti FHS problémy nemívají (spíš naopak, většina z nich přijede s velmi dobrými výsledky). 

Vyberte si zemi, kde vyučovací  jazyk není zároveň jazykem dané země. Zvolte si 1–2 kurzy 

navíc, abyste si přivezli dostatek kreditů, i kdyby se nějaká zkouška nepovedla.

 Administrativa!

 V případě nejasností se na mě můžete kdykoliv obrátit.  Celým procesem Vás provedu, takže 

stačí číst emaily a dělat to, co Vám řeknuVětšina dokumentů se navíc vyřizuje elektronicky.



A CO NA TO ABSOLVENTI

ERASMU?

 „Erasmus je zaručeně to nejlepší, co Vám VŠ může přinést. Je to výzva, je to 

nezapomenutelný čas nabitý novými zkušenosti, poznáním sebe sama a hlavně 

lidí z celého světa. A ty zážitky Vám nikdo nevezme. Díky Erasme!“ (Bára)

 „Tejden tě nezmění!“ (Pája)

 „Jestli je FHS fakulta hledající smysl, já jsem ten svůj našla na Erasmu.“ (Terka)

 „Jako bílý heterosexuální muž jsem byl poprvé v 'menšině', což bylo osvěžující.“ 

(Tadeáš)

 Blog hledající smysl

 YouTube inspirace

 Filmová inspirace

 L ̕auberge espagnole (Erasmus a spol.)

 Cesta do eurostudentovy duše

https://fhsukblog.blogspot.com/search/label/Hlasy%20z%20ciziny
https://www.youtube.com/watch?v=QfSLFu0P8ug&list=PLQWIGgt9qhWhZM309lA0rJce3LnPDY_OG
http://www.imdb.com/title/tt0283900/?ref_=fn_al_tt_1
http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10696098940-cesta-do-eurostudentovy-duse/


O ERASMU

 Erasmus Rotterdamský (1466–1536), holandský 

myslitel, humanista a teolog 

 V Evropě od roku 1987 – v ČR od roku 1998 (přes 20 

let)

 Novinky v rámci programu Erasmus+: možnost 

opakovaného výjezdu a podpora praktických stáží

 Studijní pobyty na partnerských VŠ v EU a dalších 

programových zemích

https://international.fhs.cuni.cz/INT-22.html


Kam vyrazíte Vy? 

https://fhs.cuni.cz/FHS-354.html


NEJOBLÍBENĚJŠÍ ZEMĚ VÝJEZDŮ



PERLIČKY TOHOTO ROKU

 Brexit – vše zůstává stejné jako doposud. Velká Británie je i pro rok 

2019/20 v nabídce. Může se stát, že výjezdy budou pod jinou hlavičkou než 

tou programu Erasmus, ale financování bude do konce ak. roku 19/20 

zabezpečeno ve stejné výši jako doposud. O případných vízech nebo 

odlišném pojištění budeme vybrané studenty průběžně informovat. Je 

možné, že toto je poslední rok, kdy se do Británie můžete přes Erasmus 

dostat, pokud je to Váš sen, neváhejte!

 CEU – od tohoto roku se CEU začala stěhovat do Vídně. Zatím se to však 

týká pouze full degree studentů, v rámci Erasmu se stále vyjíždí do 

Budapešti.



PRO KOHO JE ERASMUS?

 Studenti všech stupňů studia: Bc., Mgr., (Ph.D.: doporučujeme spíše stáž)

 Studenti prezenční i kombinované formy studia

 Studenti jakéhokoliv věku či národnosti

 V době výjezdu musí student být zapsán maximálně ve 4. ročníku Bc. 

nebo PhD/ 3. ročníku Mgr. programu, tj. standardní doba studia + 1 rok; a 

minimálně ve 2. ročníku studia

 Studenti 1. ročníku SHV: výjezd až po úspěšném dokončení 3. 

semestru studia (tedy v LS 2. ročníku), přihlíží se ke splnění úvodních 

zkoušek

 Studijní pobyty mohou trvat 3 – 12 měsíců (podle délky semestru v 

zahraničí). Za minimální délku pobytu 3 měsíce se považuje 90 dní.

 V každém stupni studia je možné v rámci programu Erasmus absolvovat 

max. 12 (euro)měsíců (=360 dní), přičemž těchto 12 měsíců může tvořit 

studijní pobyt, praktická stáž, nebo kombinace obou aktivit



JAK SI VYBRAT UNIVERZITU?

 Seznam pro rok 2019/2020 (nejdůležitější informace + závěrečné 
zprávy studentů FHS)

 Výběr univerzity podle stupně studia, fakulty/oboru, jazyka (tabulka 
univerzit)

 Databáze zpráv studentů 

 Lze se přihlásit na 1–3 univerzity (doporučený počet: 2)

 Je smlouva uzavřena pro můj stupeň studia (Bc./Mgr.)?

 Odpovídá obor? (nejčastěji humanitní studia, někdy specifičtější)

 Splňuji jazykové či další požadavky zahr. univerzity?

 Mohu si z nabídky kurzů dostupných v rámci smlouvy vybrat 
dostatek vhodných předmětů? (vybírejte z konkrétní 
katedry/fakulty!)

 Je univerzita v doplňkovém výběrovém řízení v nabídce?

https://international.fhs.cuni.cz/INT-16.html
https://international.fhs.cuni.cz/INT-16-version1-partnerske_univerzity.xls
http://erasmus-databaze.naep.cz/modules/erasmus/


PLÁNOVÁNÍ POBYTU – POVINNOSTI

NA FHS
 Studium / výjezd do zahraničí je třeba naplánovat tak, abyste stihli řádně 

plnit studijní povinnosti (povinné zkoušky, státnice) – výjezd vaše 
povinnosti neodsouvá

 Před odjezdem do zahraničí je třeba úspěšně uzavřít předchozí ročník 
(splnit kontrolu pro postup do dalšího úseku studia).

 Po celou dobu pobytu v zahraničí je třeba být zapsán ke studiu na 
FHS a řádně plnit studijní povinnosti.

 Bakalářští studenti: povinné atesty lze plnit i během semestru v zahraničí.

 Magisterští studenti: je třeba konzultovat s vedoucími kateder, jak budete 
během zahraničního studia plnit povinnosti na FHS; zahraniční předměty 
lze uznat namísto PV předmětů na FHS nebo lze P/PV předměty po 
domluvě s vyučujícími plnit individuálně – podmínky určuje vedoucí 
katedry a garant/ka daného předmětu.

 viz Pravidla pro organizaci studia na FHS UK, Studijní a zkušební řád UK

https://fhs.cuni.cz/FHS-1722.html
https://www.cuni.cz/UK-8916.html


PLÁNOVÁNÍ POBYTU – POČTY

KREDITŮ

 Kontinuita v rámci studia na FHS

 Podmínky pro uznávání studia v zahraničí (Opatření děkana 

č. 13/2018) 

 Minimální počet kreditů pro postup do dalšího ročníku v rámci 

studia na FHS: 50 kreditů/ rok

 Požadovaný počet kreditů za studium v zahraničí:

 Standardní počet: 30 ECTS/semestr (je možné snížit na 20, 

máte-li kreditů dostatek)

 Minimální počet: 15 ECTS – jen v případě, že budete v 

zahraničí pracovat na diplomové práci

https://fhs.cuni.cz/FHS-1986.html


STIPENDIUM

 Student neplatí školné ani poplatky související s 

výukou.

 Grant: 330/450/510 € na měsíc (podrobněji zde)

 Možnost sociálního stipendia pro studenty, na které 

je pobírán přídavek na dítě (200 € na měsíc)

 Stipendium = příspěvek na zvýšené životní 

náklady v zahraničí, nepokrývá plnou cenu pobytu

 Další finanční podpora:

 Francie: CAF (státní příspěvek na bydlení)

https://fhs.cuni.cz/FHS-474-version1-sazby_e_vs_vyzva_2018.pdf


VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ

Hlavní výběrové řízení: únor (pro ZS i LS 

následujícího ak. roku); doplňkové pro LS téhož ak. 

roku: září (výběr univerzit je omezen – již nejsou k 

dispozici: Leuven, Vilnius, Uppsala, Sabanci)

Možnost prodloužení je jen ze ZS na LS

Aktuální uzávěrka přihlášek na FHS:

 19. 9. 2019, 12:00

Výsledky výběrového řízení: cca do 1 měsíce od 

uzávěrky



POŽADOVANÉ DOKUMENTY

 A) Dokumenty:

 1) motivační dopis (v ČJ a v jazyce výuky na zahraniční univerzitě) – osobně na ZO 

FHS

 2) seznam předběžně vybraných kurzů – emailem v PDF včetně odkazů na kurzy v 

katalogu předmětů

 3) strukturovaný životopis (v ČJ a v jazyce výuky na zahraniční univerzitě) -

emailem (na zahranicni@fhs.cuni.cz) v PDF

 4) Doporučení – emailem přímo z adresy pedagoga nebo vytištěné a podepsané 

(osobně)

 5) Souhlas vedoucí/ho katedry (pouze Mgr.)

 + případné přílohy (např. jazykový certifikát) – emailem

 B) Přihláška (pouze on-line ve webové aplikaci)

 Více přihlášek: dokumenty, které zůstávají stejné (životopis, doporučení, kopie 

jazykových certifikátů) stačí dodat jednou

 Tištěné dokumenty nesešívejte a tiskněte oboustranně

 Bližší informace

 Často kladené dotazy

mailto:zahranicni@fhs.cuni.cz
https://is.cuni.cz/webapps/?lang=cs
https://international.fhs.cuni.cz/INT-63.html
https://international.fhs.cuni.cz/INT-61.html


PŘIHLÁŠKA VE WEBOVÉ APLIKACI

 Vstup do aplikace

 Aplikace se otevřela 1.9.2019

 Nabídku si vyfiltrujte podle fakulty

 Vyhledejte univerzitu, o niž máte zájem, a založte 
přihlášku.

 Prozatím není třeba vyplňovat detailně (až v případě 
úspěchu ve výběrovém řízení). Není třeba vyplňovat 
studijní plán.

 Důležitá jsou data pobytu: ZS x LS; od kdy do kdy trvá 
semestr na zahraniční univerzitě (alespoň orientačně)

 Netiskněte, ale napište email na 
zahranicni@fhs.cuni.cz, že jste přihlášku založili

https://is.cuni.cz/webapps/?lang=cs
mailto:zahranicni@fhs.cuni.cz


MOTIVAČNÍ DOPIS

 V češtině + v jazyce, v němž budete studovat 

 Doplňuje a prohlubuje ostatní dokumenty. Měl by mít jasnou a logickou 

strukturu, délka maximálně 2 NS.

 Cílem je přesvědčit komisi, že jste vhodným kandidátem: popište svoje 

předpoklady ke studiu v zahraničí, jazykové znalosti, předchozí zkušenosti… 

či naopak jejich nedostatek 

 Konkrétní informace o tom, proč chcete svůj studijní pobyt realizovat 

právě na dané instituci (než začnete psát, ujasněte si své cíle a důvody, 

proč chcete v zahraničí – a na konkrétní univerzitě – studovat, proč jste si 

zvolili dané kurzy atd.)

 Vztah k tématu bakalářské/diplomové práce, či budoucímu studiu

 Nepište na poslední chvíli a nezapomeňte se podepsat! (VZOR)

https://international.fhs.cuni.cz/INT-63-version1-motivacni_dopis_vzor.docx


SEZNAM PŘEDBĚŽNĚ VYBRANÝCH

KURZŮ

 Názvy kurzů (nepřekládat), počty kreditů (ECTS), kód předmětu, 

odkaz na předmět v katalogu zahraniční univerzity (VZOR)

 Důležitý především pro vás: zda na dané instituci máte co studovat a zda 

pro vás budou kurzy přínosné

 Kurzy by měly odpovídat studijnímu plánu na FHS

 Není-li k dispozici rozvrh pro budoucí semestr, vycházejte 

z aktuálního/loňského

 prostudujte závěrečné zprávy studentů FHS, kontaktujte studenty z 

minulých let či koordinátory programu Erasmus+ na dané univerzitě

 Budete-li vybráni, seznam kurzů bude ještě možné upravovat

https://international.fhs.cuni.cz/INT-63-version1-seznam_predbezne_vybranych_kurzu_vzor.doc


DOPORUČENÍ

 Žádat o doporučení je třeba s dostatečným předstihem

 Stačí v ČJ (nebo v AJ pokud vyučující nemluví česky), musí být buď 

vytištěné a podepsané, nebo ho lze zaslat e-mailem přímo z adresy 

daného akademika (nepřijímáme přeposlané emaily!), není žádný 

předepsaný formát, ale čím je osobnější, tím lépe

 Bc. a Mgr.: vedoucí bakalářské/diplomové práce, konzultant překladu 

či vyučující FHS, který může studentovi doporučení poskytnout, 

protože ho zná ze svých kurzů či na základě jiné formy spolupráce

 Mgr.: souhlas vedoucího katedry - požádejte o něj s 

předstihem tajemnici/tajemníka katedry (poté zasílá vedoucí 

katedry hromadně na email zahranicni@fhs.cuni.cz)

 Aby mělo doporučení hlubší smysl, je dobré požádat 

vyučujícího, který Vás dobře zná a je schopen napsat 

individuální doporučení, jež Vám ve výběrovém řízení pomůže uspět

mailto:zahranicni@fhs.cuni.cz


JAZYKOVÉ ZNALOSTI

 Zvažte, zda v daném jazyce zvládnete studium i praktický život

 Výběrové řízení: jazykové znalosti popsat v motivačním dopise + 

doložit v CV, příp. v příloze (není povinná, ale výhodou)

 maturita, jazykový kurz v ČR či zahraničí

 mezinárodní certifikáty (CAE, IELTS, TOEFL aj.)

 jazykové zkoušky na FHS (reference, rozprava, OJAK) či kurzy v 

cizích jazycích absolvované na FHS (AJ/NJ/FJ; není třeba dokládat)

 Některé univerzity požadují konkrétní doklad jazykové 

úrovně: je velmi vhodné předložit již k výběrovému řízení

 Stačí-li zahr. univerzitě doklad o jazyku bez uvedení úrovně, lze využít 

absolvované zkoušky OJAK (FHS připraví potvrzení)

 Pokud univerzita vyžaduje neoficiální potvrzení s uvedením CEFR 

úrovně, na ZO vám ho bohužel vystavit nemůžeme (ale lze to 

teoreticky domluvit s komunikativním modulem pokud vás znají 

osobně, nebo na základě vašich výsledků z CERTu)



CO SE VE VÝBĚROVÉM ŘÍZENÍ

HODNOTÍ?

 Obsahová (i formální) kvalita předložených dokumentů, 

promyšlený výběr univerzity a předpoklady k výjezdu

 Vyberte si univerzitu, která je pro vás vhodná, a 

která vás opravdu láká

 Plnění studijních povinností na FHS (dostatek kreditů, 

složené povinné zkoušky atd.) a studijní  výsledky (studijní 

průměr) - není třeba dokládat

 Jazykové znalosti

 Aktivita: např. účast na akcích pro zahraniční studenty, 

program Buddy, předchozí zahraniční zkušenost…

https://international.fhs.cuni.cz/INT-116.html


CHCETE VĚDĚT VÍC?

Napište mi

Domluvte si individuální konzultaci

Kontaktujte studenty, kteří již Erasmus absolvovali


