
Ústav anglického jazyka a didaktiky a Ústav anglofonních literatur a kultur 

vypisují v rámci programu ERASMUS+ 

konkurz na studijní pobyty v letním semestru ak. roku 2022/2023 

 

UNIVERZITA   BA   MA   PhD   Adresa 

University of Birmingham ×   www.birmingham.ac.uk   

University of Stirling × ×  www.stir.ac.uk 

Catholic University of Louvain × × × www.uclouvain.be 

University of Leuven × × × www.kuleuven.be 

University of Geneva × × × www.unige.ch 

University of Oslo × × × www.uio.no 

University of Sheffield × × × www.sheffield.ac.uk 

Uppsala University × × × www.uu.se 

University of Lausanne × ×  www.unil.ch 

University of Málaga  × × www.uma.es 

Complutense University of Madrid  ×  www.ucm.es 

National University of Ireland, Galway × × × nuigalway.ie 

University of St Andrews × × × www.st-andrews.ac.uk 

University of Limerick ×   www.ul.ie 

University of Reading ×  × www.reading.ac.uk 

Université Sorbonne Nouvelle – Paris 3 × × × www.univ-paris3.fr 

http://www.birmingham.ac.uk/
http://www.stir.ac.uk/
http://www.uclouvain.be/
http://www.kuleuven.be/
http://www.unige.ch/
http://www.uio.no/
http://www.uu.se/
http://www.unil.ch/
https://www.uma.es/
https://www.ucm.es/
http://www.nuigalway.ie/
http://www.st-andrews.ac.uk/
http://www.ul.ie/
http://www.reading.ac.uk/
http://www.univ-paris3.fr/


University of Winchester ×   www.winchester.ac.uk   

Trinity College Dublin ×   www.tcd.ie   

University of Ljubljana × × × www.uni-lj.si 

University of Strathclyde ×   www.strath.ac.uk 

University of Cyprus × ×  www.ucy.ac.cy 

University of Leicester ×   www.le.ac.uk 

ELTE Budapest × × × www.elte.hu 

Manchester Metropolitan University ×   www.mmu.ac.uk 

Edinburgh Napier University ×   www.napier.ac.uk   

University of Sussex ×   www.sussex.ac.uk 

University College Cork × ×  www.ucc.ie 

University of the Highlands and Islands × × × www.uhi.ac.uk 

Dublin City University × ×  www.dcu.ie 

Cardiff University ×   www.cardiff.ac.uk 

University of Kent × × × www.kent.ac.uk 

University College Dublin x   www.ucd.ie 

 
Poznámky: 

• Přehled studijních cyklů je orientační a uvádí druh studia uvedený ve smlouvě. V praxi se může přístupnost kurzů lišit – je třeba ověřit dostupnost kurzů 
na jednotlivých univerzitách. 

• Jednotlivá pracoviště se vzájemně liší v šíři nabízených předmětů i výzkumných oblastech (anglická literatura, drama, irská studia, historická a 
korpusová lingvistika atp.). Z tohoto důvodu se doporučuje, aby si student před podáním přihlášky pečlivě prošel nabídky jednotlivých univerzit a zvážil 
své studijní preference. Výběr vhodné univerzity je možno konzultovat s katederními koordinátory. 

 
Požadavky pro  výběrové řízení: 

1. registrace v databázi RUK (https://is.cuni.cz/webapps) 

http://www.winchester.ac.uk/
http://www.tcd.ie/
http://www.uni-lj.si/
http://www.strath.ac.uk/
http://www.ucy.ac.cy/
http://www.le.ac.uk/
http://www.elte.hu/
http://www.mmu.ac.uk/
http://www.sussex.ac.uk/
http://www.ucc.ie/
http://www.uhi.ac.uk/
http://www.dcu.ie/
http://www.cardiff.ac.uk/
https://is.cuni.cz/webapps


2. odevzdání vyplněného přihlašovacího formuláře ÚAJD a ÚALK (v elektronické podobě (ke stažení zde: (https://uajd.ff.cuni.cz/studium/obecne-informace-o-
studiu/studium-v-zahranici/program-erasmus/), jehož součástí je: 

a. krátký životopis (součástí hodnocení je i ročník studia, doporučená priorita pro výjezdy – studenti vyšší úrovně studia) 
b. popis projektu (motivační dopis) 

Všechny části formuláře musí být vyplněné v anglickém jazyce. 
3. výpis studijních výsledků (generovaný ze SIS) 
4. doklad o jazykové způsobilosti (kromě studentů ÚAJD a ÚALK, u nichž se předpokládá, že jsou v angličtině na úrovni C1) 

studijní průměr body 

1,0 – 1,25 5 b          

1,25 – 1,5 4 b         

1,5 – 2,0 3 b          

2,0 – 2,5 2 b          

2,5 – 3,0 1 b          

3,0 -… 0 b          

  
Kritéria hodnocení výběrového řízení: 

Student může získat až 20 bodů na základě následujících kritérií: 
1. životopis (1-5 bodů) 
2. popis projektu (1-5 bodů) 
3. znalost jazyka (1-5 bodů) 
4. studijní průměr podle SIS (1-5 bodů), viz tabulka: 

 

Pokud se student chce ucházet o místo jiné katedry, musí se kromě příslušné katedry také přihlásit do výběrového řízení ÚALK/ÚAJD. 

 
 

Termín pro on-line registraci a odevzdání přihlášky je 

 
22. září 2022 do 10 hodin 

 
 
Přihlášky zašlete sekretářce ÚAJD Kateřině Bělehrádkové na adresu katerina.belehradkova@ff.cuni.cz 
Informace o programu Erasmus, pravidla, administrativní postupy a formuláře najdete na stránkách zahraničního oddělení 
(http://www.ff.cuni.cz/studium/studium-v-zahranici/zahranicni-vymenne-programy/llp-erasmus) 
 
 
Některé obecné pokyny: 

• student nesmí v době výjezdu překročit standardní dobu studia + 1 rok 

• student může vyjet opakovaně, prioritami FF UK jsou studenti, kteří vyjíždějí poprvé 

• finanční prostředky na druhý výjezd budou přidělovány až po uspokojení poptávky prvovýjezdů 

https://uajd.ff.cuni.cz/studium/obecne-informace-o-studiu/studium-v-zahranici/program-erasmus/)
https://uajd.ff.cuni.cz/studium/obecne-informace-o-studiu/studium-v-zahranici/program-erasmus/)
http://www.ff.cuni.cz/studium/studium-v-zahranici/zahranicni-vymenne-programy/llp-erasmus


• studijní pobyty budou finančně podporovány po dobu 3 až 5 měsíců 

• doporučená priorita pro výjezdy – studenti vyšší úrovně studia (v pořadí Ph.D., Mgr., Bc.). 

• bez finanční podpory (Zero Grant) mohou studenti vyjíždět libovolně 

• pravidla pro přidělování stipendií budou upravena Opatřením děkana 
 
Situace na britských univerzitách: 

• studenti vyjíždějící do Velké Británie v letním semestru 2023 mohou být klasicky na studijním pobytu po celou dobu semestru 
 

Kateřina Vašků, Pavla Veselá 
8. 9. 2022 


