
Výběrové řízení na studijní pobyty v rámci programu Erasmus+ na akademický rok 2020/2021, 2. 
kolo 

 

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: 

Jazyk 
výuky:1 

Universidad de Salamanca Španělsko Humanities, 
History, 

Philosophy 

1 semestr 2 Mgr., 
Ph.D.  

ŠJ 

Universidad de Granada Španělsko Political 
Science and 
Civics 

1 semestr kapacita 
vyčerpaná 

Bc. ŠJ 

Universidade do Minho 

Braga 

Portugalsko Humanities 1 semestr kapacita 
vyčerpaná 

Bc., Mgr. portugalsky 

Universidade dos Açores Portugalsko Humanities 1 semestr 1 Bc., Mgr. portugalsky/ 
AJ 

Universitet i Bergen Norsko Humanities 1-2 
semestry 

2 Mgr., 
Ph.D. 

norsky/AJ 

Üsküdar Üniversitesi 
(Istanbul) 

Turecko Philosophy 1 semestr 2 Bc. turecky/AJ 

Univerzita Komenského v 
Bratislave 

Slovensko Philosophy, 

Humanities 

1 semestr 1 Mgr., 
Ph.D. 

slovensky/AJ 

Trnavská univerzita v 
Trnave 

Slovensko Philosophy, 
Cognitive 
studies, 

1 semestr 5 Bc., Mgr. 
Ph.D. 

slovensky/AJ 

 
1 Požadovaná úroveň znalostí daného jazyka je většinou B1 nebo B2 podle Evropského referenčního rámce (tj. mírně pokročilé 
až pokročilé znalosti). Úroveň B1 odpovídá znalostem požadovaným při české maturitě z cizojazyčného předmětu. Před 
odjezdem máte mnoho času si znalosti jazyka vylepšit a přijímající univerzity většinou nabízí před každým semestrem i během 
něj intenzivní jazykové kurzy. 

 



Systematic 
Philosophy 

Nicolaus Copernicus 
University in Torun 

Polsko Philosophy, 
Ethics 

1 semestr 3 Bc., Mgr., 
Ph.D. 

polsky/AJ 

Alpen-Andria-Universität, 
Klagenfurt 

Rakousko Philosophy 1 semestr 2 Bc., Mgr. 
Ph.D. 

NJ/ některé 
kurzy v AJ 

Karl Franzens Universität 
Graz 

Rakousko Philosophy, 
Humanities 

1 semestr 2 Bc., Mgr., 
Ph.D. 

NJ/ některé 
kurzy v AJ 

Universität Regensburg Německo Philosophy 1 semestr kapacita 
vyčerpaná 

Bc., Mgr., 
Ph.D. 

NJ/ některé 
kurzy v AJ 

Universität Leipzig Německo Philosophy 1-2 
semestry  

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

NJ 

Freie Universität Berlin Německo Philosophy 1-2 
semestry 

1 Bc., Mgr. 
Ph.D. 

NJ 

Otto-von-Guericke-
Universität Magdeburg 

Německo Humanities, 
Philosophy, 
Inter-
disciplinary 
Programmes 

1 semestr 2 Bc., Mgr., 
Ph.D. 

NJ/ některé 
kurzy v AJ 

 

Studenti se mohou ucházet o pobyt v zimním nebo letním semestru akademického roku 2020/21, nebo 
případně o pobyt na celý akademický rok dle dispozic dané smlouvy.  

Uchazeči dodají přihlášky do 6. dubna 2020.  

Přihlášky se odevzdávají přes portal.zcu.cz (Moje studium → ECTS výjezdy → Nabídka výjezdů → 
filtrovat dle akademického roku 2020/2021 a vybrat požadovanou smlouvu, smlouvy KFI mají v názvu 
„KFI“ → vyplnit požadované údaje, nahrát požadované dokumenty a uložit → kontrolovat, jestli stav 
přihlášky je „podaný“).  

 

Požadované dokumenty: 

1) Strukturovaný odborný životopis v anglickém jazyce 

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). 

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 budou hodnoceny především studijní záměr, jazykové znalosti a celková motivace uchazečů. O 
termínu a výsledcích výběrového řízení budou uchazeči informováni emailem.  

 

Studenti KFI se mohou také přihlásit do výběrového řízení ostatních kateder ZČU, pokud to daná katedra 
umožňuje a student se zaměřuje také na studijní obor této katedry. Ze smluv ostatních kateder vybírejte 
taktéž ze seznamu smluv v Portálu.  

 

V Plzni, dne 24. dubna 2020        Stefanie Dach 


