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A/ Intenzivní kurzy Interkulturní komunikace v 
cizích jazycích 
− Kurzy se konají v 3denních blocích (st-pá či čt-so) převážně ve 

zkouškovém období, místo konání KAL FF UP 

− Požadovaná vstupní úroveň jazyka je min. B1, v případě 
španělštiny min. A2 

− Kurzy interkulturní komunikace se zaměřují na komunikaci v 
profesním prostředí 

− Kurzy jsou nabízeny zdarma a za jejich absolvování získají 
frekventanti 4 kredity 

− Kurzy jsou primárně určeny studentům vyjíždějícím v LS 
2014/2015 a ZS 2015/2016 na studijní pobyt či pracovní stáž v 
rámci programu Erasmus+ nebo jiného dotačního titulu 

− Na závěr kurzu obdrží studenti osvědčení o jeho absolvování, 
které mohou využít k žádosti o stipendium na zahraniční mobilitu 
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A/ Intenzivní kurzy Interkulturní komunikace v 
cizích jazycích 
− Termíny kurzů v ZS 2014/2015: 

 

 

 

 

− Termíny kurzů v LS 2014/2015: 18/05/2015-07/06/2015 

− Přihláška: registrace v IS STAG prostřednictvím Gabriely 
Grulichové, gabriela.grulichova@upol.cz nebo Aleny Roškové, 
alena.roskova@upol.cz (KAL FF UP) 

− Bližší informace podá Alena Rošková, alena.roskova@upol.cz 
(KAL FF UP), Marie Raková, marie.rakova@upol.cz (OMV UP) 
nebo fakultní referentky pro zahraniční záležitosti 

 
Mgr. Marie Raková, Oddělení mezinárodních vztahů RUP, Křížkovského 8, CZ-77147 Olomouc 

Jazykové varianty Termíny kurzů 

(KAL/ICEN) angličtina          04/02-06/02/2015, 19/02-21/02/2015 

(KAL/ICDE) němčina 29/01-31/01/2015 

(KAL/ICFR) francouzština   12/02-14/02/2015 

(KAL/ICES) španělština 14/01-16/01/2015 
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B/ E-learningové kurzy Interkulturní 
kompetence pro profesní a osobní život 
− Kurzy se konají v 6týdenních blocích převážně v semestru, 

místo konání virtuální učebna (http://cultoolclassroom.cz/) 

− Požadovaná vstupní úroveň jazyka je min. B1, v případě 
španělštiny min. A2 

− Kurz se skládá z 6 modulů: interkulturní povědomí, organizační 
kultura, interkulturní komunikace, interkulturní vyjednávání, 
práce v interkulturním týmu, řešení interkulturních konfliktů  

− Kurzy jsou nabízeny zdarma 

− Kurzy jsou primárně určeny studentům vyjíždějícím v LS 
2014/2015  a ZS 2015/2016 na studijní pobyt či pracovní stáž v 
rámci programu Erasmus+ nebo jiného dotačního titulu 

− Na závěr kurzu obdrží studenti osvědčení o jeho absolvování, 
které mohou využít k žádosti o stipendium na zahraniční mobilitu 
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B/ E-learningové kurzy Interkulturní 
kompetence pro profesní a osobní život 

− Termíny kurzů v ZS 2014/2015: 

 

 

 

 

− Termíny kurzů v LS 2014/2015: 06/04/2015-17/05/2015 

− Přihláška: registrace zasláním e-mailu na info@edutrain.cz s 
uvedení jména, příjmení, e-mailové adresy, katedry a fakulty 

− Bližší informace podá Marie Raková, marie.rakova@upol.cz 
(OMV RUP) nebo fakultní referentky pro zahraniční záležitosti 
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Jazykové varianty Termíny kurzů 

angličtina          26/01/2015-08/03/2015, registrace do 25/01/2015 

němčina 26/01/2015-08/03/2015, registrace do 25/01/2015 

francouzština   26/01/2015-08/03/2015, registrace do 25/01/2015 

španělština 26/01/2015-08/03/2015, registrace do 25/01/2015 
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C/ Online jazykové kurzy OLS Erasmus+  

− Kurzy se konají průběžně, místo konání virtuální učebna 
(http://erasmusplusols.eu/online-language-courses/) 

− Kurzy jsou k dispozici v jazykových variantách EN, DE, FR, ES, 
IT a NL a v jazykových úrovních A1-C1 

− Kurzy se zaměřují na slovní zásobu, gramatiku, výslovnost, 
poslech a vybrané tematické oblasti (obchodní jednání, 
obchodní korespondence a slovíčka k 25 vybraným povoláním)  

− Období přístupu do virtuální učebny odpovídá délce studijního 
pobytu či pracovní stáže Erasmus+ počínaje prvním vstupem 
studenta do učebny 

− Kurzy jsou nabízeny zdarma 
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C/ Online jazykové kurzy OLS Erasmus+  

− Předpokladem pro účast na kurzu je absolvování jazykového 
testu, který je povinný před odjezdem na studijní pobyt či 
pracovní stáž Erasmus+ 

− Absolvování kurzu neobnáší certifikát 

− Přihláška: registrace v OLS Erasmus+ prostřednictvím OMV UP 
/ Vladimíry Žlutířové, vladimira.zlutirova@upol.cz (studijní pobyty 
Erasmus+ - studenti A-J), Simony Černé, simona.cerna@upol.cz 
(studijní pobyty Erasmus+ - studenti K-Ž) nebo Marie Rakové, 
marie.rakova@upol.cz (pracovní stáže Erasmus+) 

− Bližší informace podají výše uvedené kontaktní osoby nebo 
fakultní referentky pro zahraniční záležitosti 
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