
VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ 
NA STIPENDIA NA STUDIJNÍ POBYTY V ZAHRANIČÍ 

V AKADEMICKÉM ROCE 2020/2021 

Vypisuji výběrové řízení na stipendia na následující studijní pobyty v zahraničí 
v akademickém roce 2020/2021: 

1) Studijní pobyty v programu ERASMUS+: ERASMUS  
2) Studijní pobyty v programu DVOJÍHO DIPLOMU 

Předmětem výběrového řízení na studijní pobyty (včetně studijních pobytů v rámci 
programu dvojího diplomu) je: 

 formální a obsahové náležitosti přihlášky (správné a přesné vyplnění všech 
požadovaných údajů; promyšlený výběr přijímající instituce; přínos mobility pro 
uchazeče aj.); 

 vážený studijní průměr (zjišťuje Oddělení pro zahraniční vztahy FF JU v IS STAG 
za celé dosavadní uzavřené období studia; bude zjištěn ke dni 9. 3. 2020); 

 úroveň jazykové kompetence uchazeče v příslušném cizím jazyce (tj. jazyce 
studia na zahraniční instituci): 

 aktuální jazykové znalosti budou ověřeny u všech uchazečů na základě 
motivačního dopisu v cizím jazyce (tj. v jazyce studia na zahraniční 
instituci) a splňujícího níže uvedená kritéria; 

 výběrová komise zohlední a bonifikace bude přiznána v případě doložení 
potvrzení o úspěšném absolvování mezinárodně uznávaných jazykových 
zkoušek nebo předložení jazykových certifikátů: 

 německy mluvící země: Deutsches Sprachdiplom Stufe 1 (DSD I); 

Goethe-Zertifikat B1; telc Deutsch Zertifikat B1; Österreichisches 

Sprachdiplom (ÖSD) B1 (starý název) – ÖSD Zertifikat B1 (ZB1) 

(nový název); onDaf – online-Einstufungstest Deutsch als 

Fremdsprache (B1); 

 románské jazyky: francouzský jazyk - DELF/DALF; italský jazyk – 

CILS, CELI a PLIDA; španělský jazyk – DELE; 

 anglický jazyk: Cambridge Certificate of English; TOEFI; IELTS; 
Vysvědčení o Státní jazykové zkoušce; 

 motivace uchazeče o zahraniční pobyt – přílohou k přihlášce musí být 
uchazečem/uchazečkou vlastnoručně podepsaný motivační dopis ve dvou 
jazykových verzích, v českém jazyce a v cizím jazyce (tj. v jazyce studia na 
zahraniční instituci), ve kterých uchazeč/uchazečka zdůvodní výběrové komisi 
zájem o studijní stáž a výběr zahraniční instituce (uveďte své jméno, osobní 
číslo, studijní obor, odůvodnění výběru instituce, očekávaný přínos pobytu, 
předpokládaný studijní plán, rozsah 1-2 normostrany u každé z jazykových 
verzí); 

 

Přihlášky do výběrového řízení jsou ZÁVAZNÉ. 



Vytištěné, řádně vyplněné, vlastnoručně podepsané a kompletní přihlášky 
s požadovanými přílohami je možné odevzdat jedním z následujících způsobů: 

 osobně na Oddělení pro zahraniční vztahy FF JU – v úředních hodinách nebo si, 
prosím, domluvte termín pro odevzdání přihlášky e-mailem na 
zahranici@ff.jcu.cz; místnost 02040;  

 doporučenou poštou na adresu Filozofická fakulta JU, Oddělení pro zahraniční 
vztahy, Branišovská 31a, 370 05 České Budějovice; obálka musí být nadepsána 
„Výběrové řízení 2020/2021“ (rozhodující bude datum přijetí žádosti, tj. 
nejpozději 6. 3. 2020, datum podání přihlášky na poště nerozhoduje); 

 e-mailem na zahranici@ff.jcu.cz; v předmětu e-mailu musí být uvedeno 
„Výběrové řízení 2020/2021“; přihlášky je možné zaslat e-mailem pouze za 
podmínky, že bude odeslána jako jeden dokument pdf formátu.  

Formuláře přihlášek jsou ke stažení na http://www.ff.jcu.cz/zahranicni-vztahy. 

Přihlášky je možné odevzdat nejpozději do:  

6. 3. 2020 do 15:00 hodin. 
 

Doručené přihlášky bude posuzovat komise ve složení: 

 PhDr. Pavel Král, Ph.D., proděkan pro zahraniční vztahy a rozvoj FF JU; 
 doc. PhDr. Jan Radimský, Ph.D., proděkan pro akreditace a řízení kvality a ředitel 

ÚRO FF JU; 
 Mgr. Magdalena Malechová, Ph.D., ÚAG FF JU; 
 Mgr. Markéta Šmídová, Ph.D., odborná referentka Oddělení pro zahraniční 

vztahy FF JU; 
 
Výsledky výběrového řízení budou zveřejněny na internetových stránkách Oddělení pro 
zahraniční vztahy FF JU.  
 
Předpokládaný harmonogram výběrového řízení  

1) Vyhlášení výběrového řízení: 6. 2. 2020; 

2) Podávání přihlášek: 6. 2. 2020 – 6. 3. 2020; 

3) Zveřejnění pořadí studentů, kteří splnili podmínky výběrového řízení (včetně 
rozpisu na jednotlivé partnerské univerzity), a rozeslání závazných nominací na 
zahraniční univerzity: polovina dubna; 

4) Potvrzení přidělení stipendia dle pořadníku/úspěšnosti ve výběrovém řízení: 
bude zveřejněno v závislosti na obdržení výsledků žádosti o grant, 
předpokládáme v červnu 2020.  

V Českých Budějovicích dne 6. 2. 2020                     

      PhDr. Pavel Král, Ph.D., v.r. 
                                       proděkan pro zahraniční vztahy a rozvoj 

 



PŘÍLOHA 

1) Studijní pobyty v programu ERASMUS+: ERASMUS  

Podmínky účasti ve výběrovém řízení na studijní pobyty: 
 student/ka musí splňovat kvalifikační podmínky programu Erasmus+ (zveřejněny na 

http://www.jcu.cz/mezinarodni-spoluprace/zahranicni-pobyty/erasmus-plus/) 
 studijní pobyt je možné realizovat pouze na základě platných interinstitucionálních 

smluv uzavřených mezi fakultou/ústavem a zahraniční institucí – přehled 
partnerských univerzit a oborů spolupráce naleznete níže; 

 v době výjezdu musí být student/ka řádně zapsán/a min. do 2. ročníku 
bakalářského studia nebo do jakéhokoliv ročníku navazujícího magisterského nebo 
doktorského studijního programu; 

 student/ka musí být po celou dobu svého výjezdu řádně zapsán/a ke studiu, 
studium nesmí přerušit ani ukončit; 

 v případě opakovaného výjezdu na mobilitu studentů platí následující pravidlo: 
každý student může v každém stupni studia vyjet na studijní pobyt a/nebo 
praktickou stáž v celkové délce až 12 měsíců; předchozí mobility (studijní i pracovní 
pobyty) se v daném stupni studia sčítají, včetně mobilit uskutečněných v rámci 
programu LLP/ERASMUS 2007-2013; 

 přihláška do výběrového řízení je závazná. 

Student/studentka může v přihlášce uvést max. 3 různé partnerské univerzity (nutno očíslovat dle 
preference). Studenti by měli volit instituce, které nabízejí předměty kompatibilní jejich studijnímu 
programu. Uchazeči budou nominováni na partnerské zahraniční univerzity s ohledem na limit 
v počtu přijímaných studentů dle inter-institucionální smluv.   

Doporučujeme konzultovat výběr partnerské univerzity s pověřenými osobami na ústavu (bez titulů: 
UAC – Ryantová, UAG – König, UAN – Nagy, UAR – Chvojka, UBO – Halamová, UUK/DU – Šroněk, EST 
– Kaplický, KUST – Skalický, DFUn – Šroněk, Kaplický, LHSn – Skalický, UHE – Smíšek, URO – Petrů). 

Počet vyjíždějících studentů bude určen podle výše grantu přiděleného fakultě.  

Studenti jsou povinni ověřit si termíny a podmínky pro přijetí studentů ke studijním pobytům v rámci 
programu Erasmus+: Erasmus na vybrané partnerské univerzitě. Nominace naší fakultou na 
zahraniční univerzitu neznamená automatické přijetí ke studijnímu pobytu na tuto univerzitu, 
student/ka musí splnit podmínky přijetí ke studijnímu pobytu stanovené touto univerzitou. 

PARTNERSKÉ UNIVERZITY a obory spolupráce  

UNIVERZITA 

OBOR STUDIA   
(pokud univerzita nabízí spolupráci ve více 

oborech, jsou uvedeny v řádcích pod sebou; 
student vybírá jeden z oborů) 

Počet 
studentů 

– limit* 

FRANCIE 
Université Paris Descartes francouzský jazyk, lingvistika 2  

Université Paris Est Créteil Val-de-Marne francouzský jazyk   
odborná francouzština 

2   
2  

Université Sorbonne Nouvelle Paris 3 evropská studia, odborná francouzština   
francouzská literatura 

2   
2 

Université Paris-Sorbonne historie 
dějiny literatury 

1 
1 

Université Paul-Valéry Montpellier historie 2, AR 

Université de Montpellier archeologie 2 

Université de Franche-Comté, Besançon francouzský jazyk 
lingvistika 

2 
2 

Université de Bretagne Sud, Lorient francouzský jazyk, odborný jazyk 10, AR 

Université de Bourgogne, Dijon francouzský jazyk 2, AR 

Université Michel de Montaigne – Bordeaux 
3 

historie  
anglický jazyk 

2   
2  



Université Claude Bernard, Lyon odborná francouzština – společné s EF JU 2  

Institut Catholique de Toulouse francouzský jazyk – společné s TF JU  3 

Université de Lorraine, Metz francouzský jazyk 5 

ŠPANĚLSKO 

Universidad de Cantabria, Santander španělský jazyk 3 

Universidad de Córdoba anglický jazyk 1, AR 

Universidad de Alcalá španělský jazyk 2, AR 

Universidad de Valladolid španělský jazyk 
didaktika 
španělský jazyk, překladatelství a 
tlumočnictví – pouze URO akademičtí 
pracovníci 

1   
2 

Universidad Rey Juan Carlos, Madrid španělský jazyk, odborná španělština 
(obor Tourism) 

2 

Universidad de Salamanca španělský jazyk 
španělský jazyk dvojí diplom 

1 
3, AR 

Universidad de Vigo španělský jazyk, překladatelství a 
tlumočnictví 

2 

Universidad de Extremadura, Badajoz španělský jazyk 2 

Universidad de Granada španělský jazyk a literatura 
didaktika 

1, AR 
2 

Universidad de Las Palmas de Gran Canaria španělský jazyk – společné s EF JU  2, AR 

Universidad de Alicante španělský jazyk 2 

NĚMECKO 

Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf  filozofie (estetika) 2, AR 

Friedrich-Schiller-Universität Jena slavistika  2, AR 

Justus-Liebig-Universität Giessen slavistika 2 

Universität Augsburg německý jazyk 5 

Universität Passau areálová studia   
historie   
anglický jazyk a literatura 

10 
3 
2 

Eberhard Karls Universität Tübingen historie 2 

Albert-Ludwigs-Universität Freiburg  historie 2 

Technische Universität Dresden slavistika 3 

Universität Regensburg německý jazyk  5 

ITÁLIE 

Universitá degli Studi di Napoli “L´Orientale” italský jazyk  2 

Universitá per Stranieri di Siena Italský jazyk a literatura 2 

Università degli Studi di Padova italský jazyk a literatura   
slavistika   
lingvistika 

2  
2 

Universitá degli Studi di Perugia italský jazyk a literatura 2 

Universitá degli Studi di Firenze cizí jazyky, slavistika 2, AR 

Universitá Cattolica del Sacro Cuore, Milano italský jazyk 3 

Universitá degli Studi della Tuscia, Viterbo historie 
literární historie 

1 
2 

RAKOUSKO 

Universität Wien historie   
slavistika 

2 
1 

Universität Salzburg dějiny umění 1 

BELGIE 
Université de Mons francouzský jazyk 2 

POLSKO 
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie anglický jazyk   

slavistika 

2  
1  

Uniwersytet Marii-Curie Skłodowskiej, Lublin historie, archivnictví 2, AR 



Uniwersytet Im. Adama Mickiewicza w 
Poznaniu 

románské jazyky  
historie 

1  
1 

Akademia Pomorska v Słupsku moderní jazyky 2 

Uniwersytet Opolski anglický jazyk 2 

Uniwersytet Wroclawski historie 2, AR 

LOTYŠSKO 
Ventspils Augstskola překladatelství (FJ, AJ) 1 

SLOVINSKO 
Univerza na Primorskem archeologie 1 

Univerza v Ljubljani archeologie 1 

RUMUNSKO 
Universitatea Tehnică de Construcţii 
Bucureşti  

překladatelství (FJ, ŠJ, AJ) 4, AR 

BULHARSKO 
Sofia University St. Kliment Ohridski slavistika 2 

New Bulgarian University 
románské jazyky 
německý jazyk 

2 
2 

SLOVENSKO 

Prešovská univerzita v Prešove 

anglický jazyk 
estetika 
slavistika 
románské jazyky 
historie, archeologie 

2 
2 
2 
2 
2 

Univerzita Komenského v Bratislave 

anglický jazyk 
historie 
cizí jazyky – pouze URO akademičtí 
pracovníci 

2 
2 
 

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 
cizí jazyky 
historie 

2 
3 

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre kulturální studia 2 

VELKÁ BRITÁNIE 
University of Glasgow cizí jazyky – pouze UBO akademičtí 

pracovníci 

 

University of Birmingham cizí jazyky, učitelství cizích jazyků – 
pouze UAN akademičtí pracovníci 

 

CHORVATSKO 
University of Zagreb slavistika 2 

MAKEDONIE 
Goce Delcev University archeologie 2 

TURECKO 
Haliç Üniversitesi Istanbul anglický jazyk a literatura 1 

Firat University německý jazyk 2 

Duzce University cizí jazyky 2 

MALTA 
University of Malta archeologie 

historie 
dějiny umění 

2 
2 
2 

AR = interinstitucionální smlouva umožňuje celoroční studijní pobyt; pokud není uvedeno, studijní pobyt je 
možný pouze na jeden semestr s možností prodloužení (více informací na Odd. pro zahraniční vztahy FF JU). 
 
*Jedná se o maximální počet studentů, které fakulta může na zahraniční univerzitu na jeden semestr/AR 
nominovat dle interinstitucionální smlouvy. Počet reálně vyjíždějících studentů bude určen podle výše grantu 
přiděleného fakultě a podle aktuálního plnění interinstitucionálních smluv. 
 
Více informací k podmínkám mobilit (stupeň studia atd.) podá Oddělení pro zahraniční vztahy FF JU.    

 
  



2) Studijní pobyty v rámci programu DVOJÍHO DIPLOMU   

 Absolvováním 3. ročníku na Université de Bretagne-Sud (Francie) mohou studenti bakalářského 
oboru Francouzský jazyk pro evropský a mezinárodní obchod získat bakalářský diplom 
zahraniční univerzity (obor LEA).  

Studijní pobyt je financován z prostředků programu ERASMUS+: ERASMUS, resp. 
Institucionálního plánu JU. Počet vyjíždějících studentů bude určen podle výše grantu 
přiděleného fakultě a s ohledem na limity v počtu mobilit dojednaných v meziuniverzitních 
dohodách.   

 Absolvováním 2. ročníku na Université Paris Descartes (Francie) mohou studenti navazujícího 
magisterského oboru Francouzský jazyk získat magisterský diplom zahraniční univerzity v oboru 
Vědy o jazyce, specializace Obecná jazykověda a sémiologie.  

Studijní pobyt je financován z prostředků programu ERASMUS+: ERASMUS, resp. 
Institucionálního plánu JU. Počet vyjíždějících studentů bude určen podle výše grantu 
přiděleného fakultě a s ohledem na limity v počtu mobilit dojednaných v meziuniverzitních 
dohodách.    

 Absolvováním 3. semestru na Université de Lorraine (Francie), příp. i 4. semestru dle volby 
studenta, mohou studenti navazujícího magisterského oboru Francouzský jazyk získat 
magisterský diplom zahraniční univerzity v oboru Vědy o jazyce a didaktika. 

Studijní pobyt je financován z prostředků programu ERASMUS+: ERASMUS, resp. 
Institucionálního plánu JU. Počet vyjíždějících studentů bude určen podle výše grantu 
přiděleného fakultě a s ohledem na limity v počtu mobilit dojednaných v meziuniverzitních 
dohodách.    

 Absolvováním 2. ročníku na Universidad de Salamanca (Španělsko) mohou studenti navazujícího 
magisterského oboru Španělský jazyk získat magisterský diplom jednoho ze tří následujících 
navazujících magisterských oborů akreditovaných na Univerzitě v Salamance 1) Máster 
Universitario en la Enseñanza de Español como Lengua Extranjera; 2) Máster Universitario 
en Literatura Española e Hispanoamericana. Teoría de la Literatura y Literatura Comparada; 
3) Máster Universitario en Gestión del Patrimonio Textual y Humanidades Digitales. 

Studijní pobyt je financován z prostředků ERASMUS+: ERASMUS, resp. Institucionálního plánu 
JU. Počet vyjíždějících studentů bude určen podle výše grantu přiděleného fakultě a s ohledem 
na limity v počtu mobilit dojednaných v meziuniverzitních dohodách.    

 Absolvováním 2. ročníku na Universitá Cattolica del Sacro Cuore (Itálie) mohou studenti 
navazujícího magisterského oboru Italský jazyk získat magisterský diplom zahraniční univerzity 
v oboru: Lingue, letterature e culture straniere - Scienze del linguaggio, terminologie e tipologie 
dei testi.  

Studijní pobyt je financován z prostředků programu ERASMUS+: ERASMUS, resp. 
Institucionálního plánu JU. Počet vyjíždějících studentů bude určen podle výše grantu 
přiděleného fakultě a s ohledem na limity v počtu mobilit dojednaných v meziuniverzitních 
dohodách.    

 


