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Na základě bilaterálních dohod katedry Fyzické geografie a geoekologie PřF UK je možné v rámci 
programu Lifelong Learning Programme Erasmus získat stipendia pro studijní pobyty na 
následujících 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) 

UNIVERSITY OF SHEFFIELD  - VELKÁ BRITÁNIE  (garant RNDr. Matoušková) 

UNIVERSITÉ LOUIS PASTEUR STRASBOURG I  - FRANCIE (garant RNDr. Šefrna) 

UNIVERSITÄT STUTTGART  - NĚMECKO (garant Doc. Janský) 

ADAM MICZKIEWICZ UNIWERSYTET POZNA Ń - POLSKO (garant Doc. Lipský) 

Veškeré informace o programu naleznete na: http://www.natur.cuni.cz/faculty/studium/studium-v-
zahranici/erasmus/ nebo na univerzitních stránkách. Informace o studiu geografie a výzkumném 
zaměření jednotlivých partnerských univerzit získáte na internetových stránkách příslušných 
zahraničních pracovišť, příp. u garantů bilaterálních dohod (jména v závorkách). V případě dotazů, 
kontaktujte prosím koordinátorku katedry Fyzické geografie a geoekologie RNDr. D. Chalupovou, 
Ph.D. (+420 22195 1367; dada@natur.cuni.cz). 
Základní předpoklady:  
zájem o obor, výborné studijní výsledky, znalost příslušného jazyka nebo AJ  
Forma přihlášky + výběrové řízení:  
1) založení přihlášky v online aplikaci (https://is.cuni.cz/webapps/) – student podává max. 3 
přihlášky, doporučeno je ovšem soustředit se na přihlášku jednu 
2) pečlivý výběr předmětů v zahraničí  
– student by měl získat o zahraničních předmětech pokud možno maximum informací (sylabus, 
anotace, rozsah, kredity, forma závěrečné zkoušky), studijní plán náležitě zkonzultovat se 
školitelem (mimo 1. a 2. ročník Bc studia) a garantem studijního oboru – a to zejména v případě 
náhrady povinných nebo povinně volitelných předmětů vyučovaných na PřF UK předměty 
zahraničními 
- předměty student zanese do přihlášky ve webové aplikaci a ve formě „Protokolu o studijním 
plánu v zahraničí“  vytiskne a předloží při výběrovém řízení. 
Protokol v této fázi podepisuje pouze student, který při výběrovém řízení předloží i vyjádření 
školitele a garanta oboru v případě náhrady P a PV předmětů předměty zahraničními. 

• k získání informací o zahraničních předmětech lze využít web zahraničních univerzity, 
pokud nejsou údaje dostupné, využijte prosím i emailovou korespondenci se zahraničními 
vyučující 

3) odborný strukturovaný životopis 1str. A4 v češtině a příslušném jazyce 
4) motivační dopis 1 str.A4 v češtině a v příslušném jazyce 
5) výpis studijních výsledků za bakalářský a magisterský stupeň 
6) index 
7) jazykové certifikáty (pokud student má) 
Protokol o studijním plánu v zahraničí včetně příslušných vyjádření (viz bod č. 2), životopis, 
motivační dopis a výpisy studijních výsledků doručte prosím DO !!! 18. DUBNA 2012 !!! na 
adresu dada@natur.cuni.cz nebo osobně na sekretariát KFGG (po – čt 9:30 – 10:30)    
O TERMÍNU KONÁNÍ VÝB ĚROVÉHO ŘÍZENÍ BUDETE NÁSLEDN Ě INFORMOVÁNI 

E-MAILEM 
POZOR, TERMÍNY NA PŘIHLÁŠENÍ KE STUDIU SE MOHOU NA ZAHRANI ČNÍCH 
UNIVERZITÁCH LIŠIT, V ĚNUJTE JIM PROSÍM POZORNOST! (web zahraničních škol) 


