Dodatečné výběrové řízení na studijní pobyty v rámci programu Erasmus+ na akademický
rok 2019/2020 (pouze letní semestr)

Katedra filozofie Fakulty filozofické Západočeské univerzity v Plzni vyhlašuje výběrové řízení
na studijní pobyty v rámci programu Erasmus+. Jedná se o výběrové řízení na pobyty na
následujících univerzitách:
Univerzita

Stát

Studijní obor

Délka
studijníh
o pobytu

Počet
studentů

Nabízeno pro
obory:

Universidad de Salamanca Španělsko

Humanities,
History,
Philosophy

1 semestr

2

Mgr., Ph.D.

Universidad de Granada

Španělsko

1 semestr

1

Bc.

Universidade do Minho
Braga

Portugalsko

Political
Science and
Civics
Humanities

1 semestr

1

Bc., Mgr.

Universidade dos Açores

Potugalsko

Humanities

1 semestr

2

Bc., Mgr.

Universitetet i Bergen

Norsko

Humanities

1-2
semestry

0
kapacita již
zaplněná

Mgr., Ph.D.

Üsküdar Üniversitesi
(Istanbul)

Turecko

Philosophy

1 semestr

2

Bc.

Univerzita Komenského v Slovensko
Bratislave

Philosophy,
Humanities

1 semestr

1

Mgr., Ph.D.

Trnavská univerzita v
Trnave

Slovensko

1 semestr

5

Bc., Mgr.
Ph.D.

Universität Leipzig

Německo

Philosophy,
Cognitive
Studies,
Systematic
Philosophy
Philosophy

1-2
semestry

8

Bc. (4), Mgr.
(4), Ph.D. (2)

Universität Regensburg

Německo

Philosophy

1 semestr

1

Bc., Mgr.
Ph.D.

Alpen-Andria-Universität, Rakousko
Klagenfurt

Philosophy

1 semestr

2

Bc., Mgr.
Ph.D.

Freie Universität Berlin

Německo

Philosophy

1 semestr

1

Bc., Mgr.
Ph.D.

Otto-von-GuerickeUniversität Magdeburg

Německo

Humanities,
1 semestr
1
Bc., Mgr.,
Philosophy,
Ph.D.
Interdisciplinary
Programmes
Pozn.: V případě univerzit španělských, slovenských a německých probíhá výuka v jazycích
těchto zemí, na ostatních univerzitách (Portugalsko, Turecko, Polsko) rovněž v angličtině.
Studenti se mohou ucházet o pobyt v letním semestru akademického roku 2019/20.

Uchazeči o pobyt v rámci programu Erasmus+ dodají přihlášky s níže uvedenými náležitostmi
nejpozději do 4.10.2019 na sekretariát KFI FF ZČU v Plzni.

Požadované náležitosti přihlášek:
Přihlášky budou dodány v tištěné podobě v obálkách nadepsaných „Erasmus“. Na přihlášky
zaslané elektronickou cestou nebude brán zřetel.
Přihlášky musejí obsahovat:
1) Strukturovaný odborný životopis v anglickém jazyce (můžete přikládat kopie
jazykových certifikátů nebo doklady o jazykových zkouškách, nezapomínejte uvést
kontaktní informace)
2) Přihlášku do programu Erasmus+: ke stažení na http://www.international.zcu.cz, sekce
„Erasmus+“>„Studijní stáž“>„Formuláře“, nutné vyplnit na počítači + připojit fotografii)
3) Motivační dopis v anglickém jazyce, ve kterém uvedete, proč se o pobytu na Vámi
vybrané univerzitě ucházíte. Dopis dále obsahuje stručnou charakteristiku Vašich
studijních zájmů a záměrů (tj. především jakým způsobem Vám pobyt na dané fakultě
může prospět v dalším studiu, například při realizaci bakalářské, diplomové nebo
disertační práce).
4) Výpis studijních výsledků: vydá studijní oddělení

5) Informace o preferované délce a termínu pobytu (v rámci tohoto výběrového řízení
pouze letní semestr 2019/20)
Pozn.: V případě zájmu o studiu na slovenských univerzitách může student dodat veškeré
materiály v českém jazyce, v případě zájmu o španělské univerzity ve španělském jazyce a
v němčině, bude-li se ucházet o pobyt na německé či rakouské univerzitě.

Při výběru uchazečů budou hodnoceny především studijní záměr a jazykové znalosti. O termínu
a výsledcích výběrového řízení budou uchazeči informováni emailem.

Studenti KFI se mohou také přihlásit do výběrového řízení ostatních kateder FF (s ohledem na
své studijní preference). V jejich rámci mají možnost se přihlásit například o pobyty ve Velké
Británii, Itálii, Francii, Chorvatsku nebo Slovinsku. Informace o podmínkách a termínech
výběrového řízení jiných kateder sledujte přímo na příslušných katederních stránkách.

V Plzni, dne 13. září 2019

Stefanie Dach

