
 
 

 

 

 

 

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ FTK UP 

NA ZAHRANIČNÍ STUDIJNÍ POBYTY 2015/16 
 

FTK UP vyhlašuje výběrové řízení na obsazení zahraničních studijních pobytů 

v akademickém roce 2015/16: 
 

a) na evropských partnerských univerzitách v rámci programu Erasmus+ 

(v nabídce označené E+); 

b) na mimoevropských partnerských univerzitách v rámci bilaterálních 

výměnných smluv (v nabídce jsou uvedeny červeně).  
 

Nabídka  

zahraničních studijních pobytů na FTK UP 

na rok 2015/2016 
 

 Pokud není uvedeno jinak, je v případě pobytů na jeden semestr volba zimního nebo letního 

semestru na uchazeči. Volbu je třeba uvést do přihlášky.  

 Pokud není uvedeno jinak, je nabídka určena jak pro studenty Bc., tak pro studenty NMgr. 

studia. 
 

Nabídka pro všechny studijní obory FTK UP mimo obor fyzioterapie 

 

STUDIJNÍ JAZYK: ANGLIČTINA  

(NEBO LOKÁLNÍ JAZYK S PODPOROU ANGLIČTINY) 
 

 E+: Katholieke Universiteit Leuven (Belgie, studium v angličtině). 3 pobyty (na jeden semestr 

nebo na celý akademický rok). Smlouva je uzavřena současně i na obor fyzioterapie, 

o distribuci míst mezi obory bude rozhodnuto ve výběrovém řízení.  

 E+: Jyväskylän Yliopisto (Univerzita v Jyväskylä, Finsko, studium v angličtině); 2 pobyty na 

jeden semestr. 

 E+: Haaga-Helia Ammatikorkeakoulu (Polytechnika Haaga-Helia Helsinki, Fakulta sportu ve 

Vierumäki, Finsko, studium v angličtině). 3 až 4 pobyty (na jeden semestr nebo 3 měsíce). 

V rámci tohoto studijního pobytu je možné vedle běžné mobility Erasmus s vlastním výběrem 

předmětů z oboru TV a sport (ZS nebo LSabsolvovat ucelené 3měsíční studium (únor až 

duben) v programu EUDAPA (European University Diploma in Adapted Physical Activity). 

Studenti se zájmem o tento program (především APA, ATV) mají při přijetí pro pobyt 

Erasmus na této univerzitě přednost – při splnění kvalifikačních předpokladů (motivace, 

úroveň angličtiny). Pozor! Studium EUDAPA nelze kombinovat s dalšími předměty 

http://www.lamk.fi/


 
 

nabízenými Erasmus studentům – není tedy možné v rámci 5měsíčního pobytu absolvovat 

3měsíční program EUDAPA. Výsledný počet obsazených míst se řídí počtem studentů 

akceptovaných pro výjezd do programu EUDAPA. 

 E+: Linköpings Universitet (Švédsko, studium v angličtině). 2 až 4 pobyty (na jeden semestr 

nebo celý akademický rok).  

 E+: Norges Idrettshøgskole (Norwegian School of Sport Science, Oslo, Norsko, studium 

v angličtině). 2 pobyty na jeden semestr. 

 E+: Høgskolen i Telemark (University College of Telemark, Notodden, Norsko, studium 

v angličtině). 4 pobyty na jeden semestr nebo 2 pobyty na celý akademický rok. V případě 

kumulace zájemců do jednoho semestru bude počet pobytů omezen. Nabízí se ucelený 

program Physical Education, Sports, Culture and Society za 60 kreditů (celý rok) nebo 30 

kreditů (1 semestr). 

 E+: Lietuvos kūno kultūros akademija (Lithuanian Academy of Physical Education, Kaunas, 

Litva, studium v angličtině). 2 pobyty na jeden semestr. 

 E+: University of Gloucestershire (Velká Británie, studium v angličtině). 4 pobyty na jeden 

semestr nebo 2 pobyty na celý akademický rok. V případě kumulace zájemců do jednoho 

semestru bude počet pobytů omezen. Přednostně jsou vysíláni studenti navazujícího Mgr. 

studia kombinace TV-AF (TV-AJ), neznamená to ale, že by se studenti ostatních oborů nebo 

Bc. studia nemohli přihlásit.  

 E+: Bangor University (Velká Británie, studium v angličtině). 2 pobyty na jeden semestr nebo 

1 pobyt na celý akademický rok. Přednostně jsou vysíláni studenti navazujícího Mgr. studia 

kombinace TV-AF (TV-AJ), neznamená to ale, že by se studenti ostatních oborů nebo Bc. 

studia nemohli přihlásit.  

 E+: University of Worcester (Velká Británie, studium v angličtině). 4 pobyty na jeden semestr 

nebo 2 pobyty na celý akademický rok. Polovina míst je speciálně určena pro studenty 

oboru rekreologie (v rámci smlouvy na obor Travel, tourism and leisure).  

 E+: Hogeschool Windesheim, Zwolle (Nizozemsko, studium v angličtině). 2 pobyty na jeden 

semestr, a to pouze na LS.  

 E+: Universidade de Coimbra (Portugalsko, studium v angličtině a portugalštině s podporou 

angličtiny). 4 pobyty na jeden semestr nebo 2 pobyty na celý akademický rok. 

 E+: Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, Vila Real (Portugalsko, studium 

v portugalštině s podporou angličtiny). 1 pobyt na jeden semestr (celkem jsou pro UP 

nasmlouvána 4 pobyty na semestr nebo 2 pobyty na celý akademický rok, ovšem společně 

i pro 3 další obory na FF, takže výsledek VŘ je do uzavření na FF UP nejistý).  

 E+: Aristoteleio Panepistimio Thessalonikis (Aristotle University of Thessaloniki, Řecko, 

studium v angličtině a v řečtině s podporou angličtiny). 3 pobyty na jeden semestr. 

 E+: Ankara Üniversitesi (Turecko, studium v angličtině a v turečtině s podporou angličtiny). 

2 pobyty na jeden semestr nebo 1 pobyt na celý akademický rok. 

 E+: Balikesir Üniversitesi (Turecko, studium v angličtině a v turečtině s podporou angličtiny). 

2 pobyty na jeden semestr nebo 1 pobyt na celý akademický rok. 

 E+: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (Turecko, studium v angličtině a v turečtině 

s podporou angličtiny). 2 pobyty na jeden semestr nebo 1 pobyt na celý akademický rok. 

 E+: Gedik Üniversitesi, Istanbul (Turecko, studium v angličtině a v turečtině s podporou 

angličtiny). 2 pobyty na celý akademický rok. 

 E+: Istanbul Üniversitesi (Turecko, studium v angličtině a v turečtině s podporou angličtiny). 

2 pobyty na jeden semestr nebo 1 pobyt na celý akademický rok. 

 E+: Mugla Üniversitesi (Turecko, studium v angličtině a v turečtině s podporou angličtiny). 

2 pobyty na jeden semestr nebo 1 pobyt na celý akademický rok. 

 E+: Akademia Wychowania Fizycznego,  Warszawa (Polsko, studium v angličtině a polštině). 

2 pobyty na jeden semestr. 

 E+: Univerza v Ljubljani (Slovinsko, studium v angličtině a slovinštině s podporou angličtiny). 

1 pobyt na jeden semestr pro studenta Bc., 1 pobyt na jeden semestr pro studenta NMgr. 

http://www.utad.pt/en/incoming_students.html
http://www.eurep.auth.gr/index.php?lang=en


 
 

 

 Shanghai Sport University, Šanghaj (Čína; studium v čínštině, součástí studia je 

intenzivní kurz čínštiny, základní znalost je výhodou, předpokládá se delší zájem/činnost 

v oblasti čínských bojových umění). 2 pobyt na jeden semestr nebo 1 pobyt na celý 

akademický rok.  

 Hangzhou Normal University, Hangzhou (Čína; studium v angličtině a čínštině 

s podporou angličtiny, alespoň základní znalost čínštiny výhodou). 2 pobyt na jeden semestr. 

 Nippon Sport Science University, Tokio (Japonsko; studium v japonštině, základní 

znalost japonštiny již v době vývěrového řízení je výhodou, předpokládá se delší 

zájem/činnost v oblasti japonských bojových umění nebo sportovní gymnastiky). 2 pobyty na 

jeden semestr.  

 University of Alberta, Edmonton (Kanada; studium v angličtině; od uchazečů je 

požadována velmi dobrá znalost angličtiny). 2 pobyty na jeden semestr. Studijní pobyty jsou 

na žádost partnerské instituce určeny pouze pro studenty Bc. studia. 

 

STUDIJNÍ JAZYK: FRANCOUZŠTINA 

 E+: Université Montpellier I (Francie, studium ve francouzštině). 2 pobyty na jeden semestr 

nebo na celý akademický rok. 

 E+: Université Victor Segalen Bordeaux II (Francie, studium ve francouzštině). 2 pobyty na 

jeden semestr nebo na celý akademický rok. 

 E+: Université Paul Sabatier Toulouse III (Francie, studium ve francouzštině). 2 pobyty na 

jeden semestr nebo na celý akademický rok. 

 E+: Université de Lorraine (Nancy, Francie, studium ve francouzštině). 2 pobyty na jeden 

semestr nebo na celý akademický rok. 

 E+: Université Paris Nanterre X (Francie, studium ve francouzštině). 2 pobyty na jeden 

semestr nebo 1 pobyt na celý akademický rok. 

 

STUDIJNÍ JAZYK: NĚMČINA 

 E+: Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg (SRN, studium v němčině). 

2 pobyty na jeden semestr nebo na celý akademický rok. 

 E+: Philipps Universität Marburg (SRN, studium v němčině). 2 pobyty na jeden semestr nebo 

na celý akademický rok. 

 E+: Universität Potsdam (SRN, studium v němčině). 2 pobyty na jeden semestr nebo na celý 

akademický rok. 

 E+: Universität Wien (Rakousko, studium v němčině). 2 pobyty na jeden semestr. 

 

STUDIJNÍ JAZYK: ŠPANĚLŠTINA 

 E+: Universidad de Granada (Španělsko, studium ve španělštině). 2 pobyty na jeden semestr 

nebo na celý akademický rok pouze pro studenty Bc. studia. 

 E+: Universidad de Alicante (Španělsko, studium ve španělštině). 2 pobyty na jeden semestr 

nebo na celý akademický rok pouze pro studenty Bc. studia.  

 E+: Universidad Pablo de Olavide, Sevilla (Španělsko, studium ve španělštině). 2 pobyty na 

jeden semestr nebo na celý akademický rok pouze pro studenty Bc. studia. 

 E+: Universidad del País Vasco, Vitoria-Gasteiz (Španělsko, studium ve španělštině, možnost 

seznámit se s baskickou kulturou i jazykem, během studia nabízeny bezplatné kurzy 

španělštiny i baskičtiny). 2 pobyty na jeden semestr nebo na celý akademický rok. 

 E+: Universidad de Murcia (Španělsko, studium ve španělštině). Studijní pobyt (kromě 

jazykového kurzu) neprobíhá přímo v Murcii, ale ve městě San Javier, kde je situována 

fakulta sportu. 2 pobyty na celý akademický rok. 

 E+: Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (Španělsko – Kanárské ostrovy, studium 

ve španělštině). 4 pobyty na jeden semestr nebo 2 místa na celý akademický rok. 



 
 

 E+: Universidad Católica de Valencia „San Vicente Mártir“ (Španělsko, studium ve 

španělštině). 4 pobyty na jeden semestr nebo 2 místa na celý akademický rok. 

 Universidad da Coruña (La Coruña, Španělsko, studium ve španělštině). 4 pobyty na jeden 

semestr nebo 2 pobyty na celý akademický rok. 

 

STUDIJNÍ JAZYK: ITALŠTINA 

 E+: Università degli Studi di Firenze (Florencie) (Itálie, studium v italštině). 2 pobyty na 

jeden semestr nebo na celý akademický rok pouze pro studenty Bc. studia. 

 E+: Università degli Studi di Torino (Itálie, studium v italštině). 2 pobyty na jeden semestr 

nebo na celý akademický rok. 

 E+: Università degli Studi di Urbino “Carlo Bo” (Itálie, studium v italštině). 2 pobyty na 

jeden semestr nebo na celý akademický rok. 

 

STUDIJNÍ JAZYK: SLOVENŠTINA/ČEŠTINA 

 E+: Univerzita Komenského v Bratislavě (Slovensko, studium ve slovenštině resp. češtině). 

2 pobyty na jeden semestr nebo na celý akademický rok. 

 E+: Fakulta sportu Prešovské univerzity (Slovensko, studium ve slovenštině resp. češtině).  

 E+: Univerzita Mateja Bela v Banské Bystrici (Slovensko, studium ve slovenštině, resp. 

češtině). 4 pobyty na 5 měsíců. 

 

 

Nabídka pro studenty oboru fyzioterapie  

 
 E+: Katholieke Universiteit Leuven (Belgie, studium v angličtině). 3 pobyty (na jeden semestr 

nebo na celý akademický rok). Smlouva je uzavřena současně i na obor fyzioterapie, 

o distribuci míst mezi obory bude rozhodnuto ve výběrovém řízení. 

 E+: Istanbul Üniversitesi (Turecko, studium v angličtině). 2 pobyty na jeden semestr. 

 E+: Yeditepe University, Istanbul (Turecko, studium v angličtině). 2 pobyty na jeden semestr. 

 E+: Lahti University of Applied Sciences (Finsko, studium v angličtině). Obsahem studijních 

pobytů je i klinická praxe. 2 pobyty na jeden semestr. 

 E+: Avans Hogschoole, Breda (Nizozemsko, studium v angličtině). 2 pobyty na jeden semestr, 

a to pouze na LS. Pevně koncipovaný program Children’s Physiotherapy. Vzhledem 

k předpokládaným vstupním znalostem oboru doporučujeme spíše studentům v NMgr. studiu. 

 E+: Lietuvos kūno kultūros akademija (Lithuanian Academy of Physical Education, Kaunas, 

Litva, studium v angličtině). 2 pobyty na jeden semestr. 

 E+: Universidad da Coruña (La Coruña, Španělsko, studium v angličtině nebo ve španělštině). 

4 pobyty na jeden semestr nebo 2 pobyty na celý akademický rok. 

 E+: Akademia Wychowania Fizycznego, Warszawa (Polsko, studium v angličtině, popř. 

v polštině). 2 pobyty na jeden semestr. 

 E+: Akademia Wychowania Fizycznego, Wrocław (Polsko, studium v angličtině, popř. 

v polštině). 2 pobyty na jeden semestr. 

 

http://www.uniurb.it/it/portale/index.php?mist_id=12040&lang=ENG&tipo=ENG&page=01094


 
 

Pokyny k průběhu výběrového řízení naleznete zde: 

https://www.dropbox.com/s/53o12vlov9f45py/Pokyny.doc?dl=0 
(Pokud tento link nebo některý z linků níže na kliknutí nereaguje, zkopírujte jej do 

stavového řádku libovolného internetového prohlížeče a potvrďte.) 

 

Přihláška pro studenty ostatních studijních oborů: 
https://www.dropbox.com/s/jjimuuy0yyntb4d/p%C5%99ihl%C3%A1%C5%A1ka%20mi

mo%20Fyzio.pdf?dl=0 

 

Přihláška pro uchazeče z řad studentů fyzioterapie: 

https://www.dropbox.com/s/sh9uhyaighdbkha/p%C5%99ihl%C3%A1%C5%A1ka%20Fy

zioterapie.pdf?dl=0 
 

Požadavky na uchazeče 
Student musí mít v době předpokládaného výjezdu do zahraničí ukončen nejméně jeden 

ročník studia na (FTK) UP. Je důležité, aby svůj pobyt v zahraničí plánoval s předstihem 

a uvážlivě, v návaznosti na studijní povinnosti. V případě shodných výsledků výběrového 

řízení budou mít přednost studenti, kteří budou v roce výjezdu ve 3. ročníku Bc. studia 

anebo v navazujícím magisterském studiu. Při výběru uchazečů mají VŽDY přednost 

studenti FTK UP. 

Po celou dobu studijního pobytu Erasmus musí být vyslaný student studentem (FTK) UP, 

tj. nesmí mít přerušené nebo ukončené studium. Případy výjezdů studentů v ZS 1. ročníku 

navazujícího Mgr. studia do destinací, kde ZS začíná před datem zápisu do 1. ročníku, 

budou řešeny individuálně ve spolupráci se studijním oddělením.  
 

Jazyková připravenost 

Očekává se, že studenti ovládají zvolený studijní jazyk na úrovni umožňující studium (tj. budou 

při studiu v zahraničí schopni rozumět přednáškám, aktivně se účastnit seminářů a cvičení, psát 

seminární práce, absolvovat písemné nebo ústní zkoušky). Tyto předpoklady budou prověřeny 

jazykovým testem a ústním pohovorem (viz Pokyny k průběhu výběrového řízení výše). Pokud 

student tyto předpoklady nesplňuje, může být v případě studijního jazyka italského či 

španělského nominován pro výjezd podmínečně – s tím, že před svým výjezdem bude na svých 

jazykových kompetencích intenzivně pracovat a prokáže je před odesláním přihlášky na 

zahraniční VŠ. Přednost ve výběrovém řízení budou mít studenti, kteří absolvovali přípravné 

jazykové kurzy na FTK UP (studijní jazyky němčina, francouzština a španělština). Studenti, 

kteří složili před konáním jazykových testů zkoušku z předmětu EFL4/KEFL4/EFL4F 

s výsledkem A, budou pozváni k pohovoru, aniž by museli absolvovat test z AJ. Lépe 

jazykově vybavení uchazeči mají samozřejmě ve výběrovém řízení přednost. 
 

Studijní záměr 

Předpokládá se, že si student vybírá cílovou zahraniční univerzitu nejenom podle studijního 

jazyka, ale současně podle tamní studijní nabídky. Uchazeč by tedy měl být dobře informován 

o studijních možnostech, které potenciální hostitelská instituce nabízí, a o případné 

shodě/neshodě nabízených studijních předmětů s obsahem jeho studia na FTK UP; tj. měl by mít 

již při pohovoru představu o tom, které předměty ze svého studijního plánu na FTK UP by mohl 

na zahraniční instituci případně absolvovat. Informace o nabídce studijních předmětů je možno 

nalézt na stránkách nabízených studijních destinací pod odkazem Studium (v příslušných 

jazykových verzích – podle toho, ve které zemi se vybraná univerzita nachází). Na většině 

internetových stránek univerzit (především v těch zemích, kde oficiálním jazykem není některý 

ze světových jazyků) si můžete překliknout na anglickou verzi – hledejte pod odkazem Study, 

Courses, Courses for Exchange Students, popř. Course Catalogue atp. 

https://www.dropbox.com/s/jjimuuy0yyntb4d/p%C5%99ihl%C3%A1%C5%A1ka%20mimo%20Fyzio.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/jjimuuy0yyntb4d/p%C5%99ihl%C3%A1%C5%A1ka%20mimo%20Fyzio.pdf?dl=0


 
 

Pomoc můžete najít i v tabulce na http://ftk.upol.cz/fileadmin/user_upload/FTK-

dokumenty/Zahranicni_vztahy/Erasmus_destinace__deadliny__kontakty.pdf, kde je uvedena 

většina univerzit z nabídky s linkem na jejich stránky Erasmus. Často je od těchto linků blíže 

k nabídce předmětů než z oficiálních stránek. Nevšímejte si termínů pro odevzdání přihlášek, ty 

vás budou zajímat, až budete případně vybráni. 
 

Studijní výsledky 

V případě shodné úrovně uchazečů (stejné výsledky písemných testů, shodné hodnocení 

pohovoru komisí) rozhoduje kontrola plnění studijních povinností příslušných uchazečů. Větší 

počet podruhé zapsaných klíčových předmětů v LS 2014/15 může být důvodem pro 

zamítnutí nominace pro výjezd v následujícím akademickém roce – přes dobrý výsledek ve 

výběrovém řízení. 
 

Financování studijních pobytů 
 

Základní pobytové náklady studijního pobytu budou hrazeny z programu Erasmus+ (výše 

stipendií na rok 2014/15 je uvedena na stránkách kanceláře zahraničních vztahů UP pod: 

http://www.upol.cz/fileadmin/user_upload/ILO/dokumenty/VZ/Sazby_ERA_VS_2014-

2015_studenti.pdf. Výše stipendií pro rok 2015/16 by se neměla lišit.  

U mimoevropských pobytů budou stipendia hrazena z prostředků FTK UP (MŠMT ČR). Výše 

stipendia je diferencována podle cílových zemí tak, aby zohledňovala rozdílnou výši životních 

nákladů.  

Všichni nominovaní studenti musí počítat s určitou mírou spoluúčasti, a to přibližně ve výši 

nákladů na 1 měsíc pobytu na VŠ v ČR na každý měsíc pobytu v zahraničí (tedy asi 200 

EUR/měs.).  

Cestovné a doplňkové náklady (případný nákup studijní literatury atp.) hradí student 

z vlastních zdrojů. V případě mimoevropských pobytů je studentům vyplácena určitá 

částka na kompenzaci dražšího cestovného. Cestovní pojištění s dostatečným krytím 

poskytuje studentům Univerzita Palackého v Olomouci. 
V případě studijních pobytů v Norsku, Velké Británii, Nizozemsku, Belgii a ve Švédsku je třeba 

počítat s vyšší finanční spoluúčastí studenta. Při studijních pobytech (většinou ve Skandinávii) 

vznikají další náklady spojené s účastí na pobytových kurzech pořádaných mimo sídlo hostitelské 

univerzity (přičemž někdy nemá student možnost volby – kurzy jsou povinnou součástí studijního 

pobytu). Ve Velké Británii je možno zvýšené náklady kompenzovat z výnosů studentských 

brigád, které není problém sehnat, v ostatních zemích jsou tyto možnosti velmi omezené. Student 

si může v tomto případě požádat o příspěvek ze stipendijního fondu FTK UP. Příspěvek bývá 

obvykle poskytnut přibližně ve výši jednoho měsíčního stipendia Erasmus do dané země – 

úspěšnost žádosti závisí na finančních okolnostech konkrétního pobytu a jejich zdůvodnění v 

žádosti. 

Dobrou zpětnou vazbu o finanční náročnosti studijních pobytů (a samozřejmě o mnoha jiných 

aspektech dosavadních studijních pobytů Erasmus, od nichž by se studijní pobyty Erasmus+ 

neměly výrazně lišit) poskytuje Databáze závěrečných zpráv Erasmus na http://erasmus-

databaze.naep.cz/modules/erasmus/. Nastavte filtr databáze podle země, města, univerzity 

a zvolte, zda vás zajímají jen zkušenosti studentů z UP, nebo zda chcete znát názory na pobyt na 

dané univerzitě ode všech studentů z ČR, kteří na ni v posledních letech vyjeli. Databáze není 

bohužel nadále národní agenturou podporována, proto nebuďte překvapeni, že jsou v ní zprávy 

jen do roku 2012/13. 

 

Doc. Mgr. Martin Kudláček, Ph.D., proděkan FTK UP pro zahraniční vztahy a IT 

18. 12. 2014 

 

Vyřizuje a případné dotazy zodpoví: Mgr. Zuzana Hanelová, vedoucí referentka FTK UP pro 

zahraniční spolupráci (zuzana.hanelova@upol.cz), tel. 585 636 352. 

http://ftk.upol.cz/fileadmin/user_upload/FTK-dokumenty/Zahranicni_vztahy/Erasmus_destinace__deadliny__kontakty.pdf
http://ftk.upol.cz/fileadmin/user_upload/FTK-dokumenty/Zahranicni_vztahy/Erasmus_destinace__deadliny__kontakty.pdf
http://www.upol.cz/fileadmin/user_upload/ILO/dokumenty/VZ/Sazby_ERA_VS_2014-2015_studenti.pdf
http://www.upol.cz/fileadmin/user_upload/ILO/dokumenty/VZ/Sazby_ERA_VS_2014-2015_studenti.pdf
http://erasmus-databaze.naep.cz/modules/erasmus/
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