
Výběrové řízení na studijní pobyty 

 v rámci programu Erasmus+ (2. kolo) 
 

Katedra antropologie FF ZČU vyhlašuje výběrové řízení na studijní pobyty v zahraničí v akademickém roce 2016/2017 na 

následující univerzity: 

 
Univerzita Stát  Studijní obor Délka 

studijního 

pobytu 

Počet 

student

ů 

Pozn. – podmínka přijetí 

Universytet Slaski w 

Katowicach 

Polsko Teacher training and 

education science 

2 semestry 

(10 měsíců) 

4 http://www.weinoe.us.edu.pl/content/weinoe/lis

t-courses-taught-english-2014-15 

 

University of Warsaw - 

Institute of Western and 

Southern Slavic Studies 

Polsko Anthropology, 

Humanities 

1 semestr 2  

www.uw.edu.pl 

 

University of Lofz – Institute 

of Ethnology and 

Anthropology of Culture 

Polsko Antropology 1 semestr 3 www.iso.uni.lodz.pl 

 

South-West University „Neofit 

Rilski“-Blagoevgrad - 

Department of Lunguistic 

Bulharsko Anthropology 2 semestry 

(9 měsíců) 

2 Výuka v bulharštině 
 

http://www.swu.bg/academic-

activities/international-relations-and-

programs.aspx?lang=en 
 

Sofia University – St. Kliment 

Ochridski 

Bulharsko Ethnology and 

Cultural 

anthropology 

1 semestr 2 https://www.uni-
sofia.bg/index.php/eng/the_university/international_
relations 

Universitat Autonoma de 

Barcelona - Department 

d´Antropologia Social i 

Cultural 

Španělsko Anthropology 1 semestr  

(5 měsíců) 

2 Znalost katalánštiny a španělštiny 

 

www.uab.ca 
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Universität Mainz - Johannes 

Gutenberg Un. 

Německo Humanities 1 semestr 2 Znalost němčiny 

Universität Regensburg Německo Anthropology 1 semestr 2 Znalost němčiny a angličtiny na úrovni B2 
http://www.uni-regensburg.de/ur-
international/index.html 

 

Durham University Velká 

Británie 

Anthropology 1 semestr 

(ZS) 

4 Znalost angličtiny na úrovni C1 
www.dur.ac.uk/international/studyabroad/er

asmus/incoming 
 

University of Kent Velká 

Británie 

Anthropology 2 semestry 

(9 měsíců) 

2 Znalost angličtiny na úrovni B1 

 

www.kent.ac.uk/courses/short-
term/erasmus 

www.kent.ac.uk/courses/modulecatalogue 
 

University of  Primorska - 

Faculty of Humanities - Koper 

Slovinsko Social Sciences, 

Anthropology 

(journalism and 

information, cultural 

studies,…) 

1 semestr  

(5 měsíců) 

3 www.upr.si 

 

 

 

Pavol Jozef Šafárik University 

in Košice 

Slovensko History 1 semestr  

(3 měsíce) 

2 Vhodné také pro studenty doktorských 

programů 

www.upjs.sk 

https://www.upjs.sk/en/university/international- 

 

Constantine the Philosopher 

University in Nitra 

Slovensko Sociology and 

cultural studies 

1 semestr  

(5 měsíců) 

2 https://www.ukf.sk/en/erasmus/ects-course-

catalogues 
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Přihlášky odevzdávejte na sekretariátu KSA FF ZČU, k rukám či do schránky Kláře Vankové (SP 306), Sedláčkova 15, do 

úterý 5. dubna 2016. 
 

Přihláška (dostupná na http://international.zcu.cz/index.php?stranka=formulare-cs-8) musí obsahovat: 

- Název konkrétní univerzity, na kterou se uchazeč hlásí. 

- Kontaktní údaje uchazeče, zejména e-mailovou adresu. 

Dále uchazeč spolu s přihláškou odevzdá: 

- Motivační dopis v anglickém jazyce, ve kterém uchazeč vysvětlí důvody svého zájmu o studijní pobyt v zahraničí. 

- Strukturovaný životopis v českém jazyce 
- Výpis studijních výsledků (vydá studijní oddělení) 

 
Výsledky výběrového řízení budou vyhlášeny nebo v případě velkého počtu uchazečů výběrové řízení (ve formě přijímacích 

pohovorů) se uskuteční ve středu 6. dubna 2016. Vybraní studenti budou podpořeni i mimořádným stipendiem ze strany 

katedry. 

 
V Plzni, dne  23. 3. 2016 

http://international.zcu.cz/index.php?stranka=formulare-cs-8

