První kolo výběrového řízení na studijní pobyty v rámci programu Erasmus+ na
akademický rok 2022/2023

Jménem garantů mezinárodních smluv Erasmus+ vyhlašujeme 1. kolo výběrového řízení na
zahraniční studijní pobyty v rámci výměnných smluv, které garantuje Katedra politologie a
mezinárodních vztahů. Jedná se o pobyty na následujících univerzitách:
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Bulharsko: Sofia University St. Kliment Ohridski, Sofie (doc. Rosůlek)
Estonsko: Tallinn University, Tallinn (dr. Ponížilová)
Francie: Institut d´etudes politique de Toulouse, Toulouse (dr. Ponížilová)
Francie: Université de Lille, Lille (dr. Ponížilová)
Francie: Université de Rennes, Rennes (dr. Strnadová)
Itálie: Universitá degli studi di Pavia, Pavia (dr. Ponížilová)
Itálie: Universitá degli studi di Catania, Katánie (dr. Ponížilová)
Chorvatsko: University of Zagreb, Záhřeb (dr. Ponížilová)
Litva: Vytauto Didziojo Universitetas, Kaunas (dr. Ponížilová)
Maďarsko: Corvinus University, Budapešť (dr. Ponížilová)
Makedonie: Ss. Cyril and Methodius University, Skopje (doc. Rosůlek)
Makedonie: St. Kliment Ohridski University, Bitola/Skopje (doc. Rosůlek)
Malta: University of Malta, Msida (dr. Ponížilová)
Německo: Otto Friedrich Universität Bamberg, Bamberk (doc. Rosůlek)
Německo: Universitat der Bundeswehr, Mnichov (doc. Rosůlek)
Polsko: Jagellonian University, Krakov (doc. Rosůlek)
Polsko: University of Wroclaw, Vratislav (doc. Cabada)
Portugalsko: Universidade de Lisboa, Lisabon (doc. Rosůlek)
Portugalsko: Universidade Portucalense Infante D. Henrique, Porto (doc. Rosůlek)
Portugalsko: University of Minho, Braga (dr. Ponížilová)
Rumunsko: Babes - Bolayi University, Kluž (doc. Rosůlek)
Slovensko: Matej Bel University, Banská Bystrica (doc. Rosůlek)
Slovinsko: University of Lubljana, Lublaň (doc. Cabada)
Turecko: Antalya Bilim University, Antalya (dr. Ponížilová)
Turecko: Çukurova University, Adana (dr. Ponížilová)
Turecko: Sakarya Universitesi, Hendek (dr. Šanc)
Turecko: Yalova University, Yalova (dr. Jurek)

O udělení studijního pobytu mohou požádat všichni studenti ZČU v Plzni, přednost však budou
mít uchazeči se zaměřením na obory pěstované na hostujícím pracovišti. Studenti se mohou
ucházet o semestrální pobyt v zimním či letním semestru, příp. i o dvousemestrální pobyt.

Studenti 3. ročníků Bc. studia a 2. ročníků Mgr. studia kvůli státním závěrečným zkouškám
v letním semestru nebudou moci Erasmus pobyt uskutečnit.
Jeden uchazeč může podat více přihlášek (maximálně na tři destinace, vybrán bude vždy
maximálně na jednu). Výrazně doporučujeme podat si alespoň dvě přihlášky! Vedle toho
doporučujeme přečíst si informace v textu Co si rozmyslet při plánování výjezdu? na webu KAP
(http://kap.zcu.cz/students/erasmus/pred_vyjezdem.html).
Na výjezdy se studenti nově přihlašují přes Portál, kde si žádají o pobyt na konkrétní univerzitě
(viz výše uvedený seznam partnerských smluv, na které se mohou studenti hlásit). K přihlášce je
třeba nahrát strukturovaný životopis v anglickém jazyce, motivační dopis v anglickém jazyce a
přihlášku
do
programu
Erasmus+
(ke
stažení
na
http://international.zcu.cz/erasmus/studijni_staz_page/formulare.html).
Při přihlašování je třeba postupovat dle manuálu v přiloženém dokumentu.

Mezním termínem pro odevzdání přihlášek je pondělí 7. února 2022. Po tomto termínu nebude
možné se v Portálu na výjezd přihlásit.
Výběrové řízení proběhne ve čtvrtek 10. února 2022 v 10:00, a to v kanceláři JJ-308. Uchazečům
bude ve středu 9. února zaslán email s konkrétním časem jejich pohovoru a s dalšími informacemi
o jeho formě.
V případě dotazů se neváhejte obrátit na mne nebo na garanty příslušných smluv.

V Plzni, 6. ledna 2022
Martina Ponížilová

