Studium v zahraničí - Lifelong Learning Programme Erasmus
LETNÍ SEMESTR 2010/2011
!!! 5 tříměsíčních stipendijních pobytů k dispozici !!!
Na základě vyjádření RUK je možné dodatečně požádat o stipendia na letní semestr v rámci
mezinárodního studijního programu LLP Erasmus na následujících partnerských univerzitách:
FREIE UNIVERSITÄT BERLIN - NĚMECKO (garant Doc. Janský)
UNIVERSITÁ DEGLI STUDI DI CAGLIARI - ITÁLIE (garant Doc. Janský)
UNIVERSITA DEGLI STUDI DI CAMERINO - ITÁLIE (garant RNDr. Šefrna)
TECHNISCHE UNIVERSITÄT BERGAKADEMIE FREIBERG - NĚMECKO (garant RNDr. Matoušková)
KARLS-RUPRECHT UNIVERSITÄT HEIDELBERG - NĚMECKO (garant RNDr. Matoušková)
JOHANNES GUTENBERG-UNIVERSITÄT MAINZ - NĚMECKO (garant RNDr. Matoušková)
UNIVERSIDAD DE SEVILLA - ŠPANĚLSKO (garant Doc. Janský)
UNIVERSITÄT STUTTGART - NĚMECKO (garant Doc. Janský)
ADAM MICZKIEWICZ UNIWERSYTET POZNAŃ - POLSKO (garant Doc. Lipský)

Vzhledem k omezeným finančním prostředkům je k dispozici pouze 5 míst s tříměsíční délkou
pobytu.
Veškeré informace o programu naleznete na:
http://www.natur.cuni.cz/faculty/studium/studium-v-zahranici/erasmus/
nebo na univerzitní stránce: http://www.cuni.cz/UK-39.html
Informace o studiu geografie a výzkumném zaměření jednotlivých univerzit získáte na
internetových stránkách příslušných zahraničních pracovišť, popř. u garantů bilaterálních dohod.
V případě dotazů, kontaktujte prosím koordinátorku katedry Fyzické geografie a geoekologie
RNDr. D. Chalupovou (+420 777 025 449; dada.chalupova@volny.cz).
Základní předpoklady: zájem o obor, výborné studijní výsledky, aktivní znalost příslušného
Forma přihlášky:
1) před výběrovým řízením na katedře FGG si žadatel založí přihlášku v online aplikaci
( https://is.cuni.cz/webapps/ ) – STUDENT PODÁVÁ MAX. 3 PŘIHLÁŠKY
2) K VÝBĚROVÉMU ŘÍZENÍ NA KATEDŘE ŽADATEL !!! DO 4. ŘÍJNA 2010 !! DODÁ
(prosím o zaslání na mail: dada.chlupová@volny.cz ):
•
•
•
•
•

odborný strukturovaný životopis 1str. A4 v češtině a příslušném jazyce
motivační dopis 1 str.A4 v češtině a v příslušném jazyce
seznam předmětů, které chcete studovat v zahraniční (viz. weby příslušných univerzit)
studijní průměr za celé studium (bakalářský i magisterský stupeň)
kredity možno získat i za zpracování diplomové (bakalářské) práce v zahraničí; v tomto případě
je však nutno předložit vyjádření školitele s jasným vymezením, jaká část práce bude
v zahraničí vypracována
3) VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ SE USKUTEČNÍ V PRVNÍ POLOVINĚ ŘÍJNA. O PŘESNÉM
TERMÍNU KONÁNÍ BUDE ŽADATEL INFORMOVÁN MAILEM.

