
AKTUÁLNÍ INFORMACE
http://cmtf2016.upol.cz/skupiny/studenti/
studium-v-zahranici/

DOKUMENTY, FORMULÁŘE  
A POSTUPY
Přístupné na webovém portálu EDIS 
http://edis.upol.cz

ZAHRANIČNÍ REFERÁT
Proděkan pro zahraniční záležitosti

Mgr. Tomáš Parma, Ph.D.
tomas.parma@upol.cz
Tel.: 585 63 7006 / 739 249 026

Referentka pro zahraniční vztahy
(ERASMUS+, JOHANNES)

Mgr. Petra Hubená
petra.hubena@upol.cz
Tel.: 585 637 340
úřední hodiny pro studenty i zaměstnance:
ÚT 12:00–13:00 místnost č. 2.16 (KKS)
ČT 10:00–13:00 místnost č. 5.25 (KCD)

Katederní koordinátor Katedry křesťanské
sociální práce (konzultace při výběru univerzit,
Learning Agreement)

doc. PaedDr. Tatiana Matulayová, PhD.
tatiana.matulayova@upol.cz
mobil: + 421 905 487 041

Koordinátor programu CEEPUS
Mgr. Dominik Opatrný, Th.D.
dominik.opatrny@upol.cz

STUDIUM V PROGRAMU CEEPUS
CEEPUS je středoevropským výměnným
programem zaměřeným na regionální spolupráci
v rámci sítí univerzit.

CMTF je zapojena v síti Bioethics, která
umožňuje studovat na univerzitách:

 » v Rakousku: Vídeň, Graz
 » v Bosně a Hercegovině: Sarajevo
 » v Chorvatsku: Záhřeb
 » v Maďarsku: Budapešť, Pécs
 » v Polsku: Opole
 » v Rumunsku: Cluj, Sibiu, Arad
 » na Slovensku: Ružomberok, Trnava/

Bratislava, Sládkovičovo (soukromá VŠ 
Danubius),

 » ve Slovinsku: Lublaň
 » v Srbsku: Bělehrad

Druhy pobytů:
 » Mobility studentů Bc., Mgr. stupňů – po 

ukončení 2. semestru studia na 3–10 měsíců 
(kratší pobyty potřeba zdůvodnit v poli 
Motivation přihlášky).

 » Mobility doktorandů - minimální doba 
pobytu 21 dní.

 » Letní školy - probíhají kdykoliv v roce a jsou 
určeny studentům všech stupňů studia.

Komunikace probíhá v angličtině, popřípadě 
v němčině (podle možností studenta).

Zájemci se mohou obracet na koordinátora 
do konce března, aby jim zamluvil mobilitu 
u zahraničních partnerů. Později se lze ucházet jen 
o nevyčerpané mobility v letním semestru.
Výjimkou jsou letní školy, jejichž nabídky se 
zveřejňují průběžně na webu CMTF - studium 
v zahraničí a na EDISu.

MOŽNOSTI STUDIA 
V ZAHRANIČÍ

STUDIJNÍ POBYTY
STÁŽE

Letní semestr 
2017/2018www.cmtf.upol.cz | www.studuj.upol.cz

facebook.com/CMTFUP



PRACOVNÍ STÁŽE ERASMUS+ 
A JEJICH ADMINISTRACE:

 » Instituci, kde student chce realizovat 
pracovní stáž, si student vybírá sám

 » K vyhledání lze využít webové aplikace 
INTLAG: intlag.upol.cz

 » Podá žádost o finanční podporu na ZO UP
 » Výběr studentů na pracovní stáž neprobíhá 

přes klasické výběrové řízení, fakulta 
„pouze“ v součinnosti se ZO UP schvaluje 
pobyty studentů

 » Administraci pracovních stáží zajišťuje  
Mgr. Marie Raková ZO UP

VOLNÁ MÍSTA NA LETNÍ SEMESTR 
2017/18

FINSKO
Turku University of Applied Sciences LTD  
(1 místo)

FRANCIE
IRCOM - Association Ste Anne

ITÁLIE
Università di Bologna (Nutno e-mailový souhlas 
se studiem oboru)

NĚMECKO
Katholische Hochschule Nordrhein-Westfalen

NIZOZEMSKO
Radboud Uniwersiteit Nijmegen

POLSKO
Uniwersytet S. Wyszýnskiego w Warszawie
Uniwersytet Lódzki
Uniwersytet Rzeszowski

ŘECKO
University of Macedonia

SLOVENSKO
Constantine the Philosopher University of Nitra
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Prešovská univerzita v Prešove
Katolícka univerzita v Ružomberku

ŠPANĚLSKO
Universidad Católica San Antonio de Murcia  
(1 místo)

PŘIHLÁŠKU NA ZAHRANIČNÍ POBYT V LS 
(2018) JE NUTNO PODAT  DO 1. 10. 2017. 

Přihláška se podává v aplikaci erasmusplus.upol.cz 
v záložce Vypsaná výběrová řízení.

NABÍDKY STIPENDIJNÍCH POBYTŮ 
NA ZÁKLADĚ MEZINÁRODNÍCH 
SMLUV
Na univerzitách v zemích:  Albánie, Belgie - 
Francouzské Společenství, Bulharsko, Čína,  
Egypt, Estonsko, Francie, Itálie, Izrael,  Japonsko, 
Korejská Republika, Litva, Lotyšsko, Maďarsko, 
Makedonie, Mexiko,  Mongolsko,  Německo 
- Bavorsko, Německo - Stipendia Daad, Peru, 
Polsko, Portugalsko,  Rakousko - Aktion, 
Rumunsko,  Rusko, Řecko, Slovensko, Španělsko,  
Švýcarsko, Ukrajina, Vietnam.

Student si do výběrového řízení podává přihlášku 
sám, více na http://www.dzs.cz/cz/akademicka-
informacni-agentura/

CMTF UP podporuje různé typy zahraničních 
studijních pobytů a odborných praxí v rámci 
programů: Erasmus+, CEEPUS a Johannes. 

Student si vybírá z nabídky partnerských univerzit 
nebo ze stipendijních programů nabízených 
i jinými institucemi (KAAD, DAAD, AIA MŠMT aj.). 

Předměty získané v zahraničí jsou mu v rámci 
studijního plánu plně uznány. 

Fakulta podporuje zahraniční studijní pobyty 
finančne, a to formou Mimořádného stipendia na 
podporu studia v zahraničí.

STUDIUM V PROGRAMU ERASMUS+ 
 » Studijní pobyt v zahraničí je nutno plánovat 

s min. půlročním předstihem. 
 » Student si vybere z nabídky partnerských 

univerzit a zvolí semestr studia v zahraničí. 
 » Zahraničního pobytu se může zúčastnit 

každý student, který je po celé období studia 
řádně zapsán do studijního programu UP. 
Studijní pobyt může trvat od 90 dnů  
do 12 měsíců. 

 » Student se přihlásí do výběrového řízení na 
fakultě (leden/září). 

 » Přesný termín výběrového řízení je vyvěšen 
v aplikaci erasmusplus.upol.cz v záložce 
Vypsaná výběrová řízení. 

 » Student si zde založí max. tři přihlášky 
a dostaví se k výběrovému řízení, kde 
představí svou motivaci pro studium 
v zahraničí. 

 » Po uzavření výběrového řízení student 
obdrží výsledky emailem vygenerovaným  
z aplikace.

 » V aplikaci student potvrdí svůj souhlas  
s výjezdem.


