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Základní informace

1. Možnost studia v zahraničí – státy EU 

program ERASMUS+

2. Možnost studia v jiných státech (mimo EU, 

tzv. kreditová mobilita

3. Možnost stáží v organizacích

https://www.ff.cuni.cz/studium/studium-v-zahranici/zahranicni-vymenne-programy/llp-erasmus/
https://www.ff.cuni.cz/studium/studium-v-zahranici/zahranicni-vymenne-programy/llp-erasmus/
https://www.ff.cuni.cz/studium/studium-v-zahranici/zahranicni-vymenne-programy/llp-erasmus/
https://www.ff.cuni.cz/studium/studium-v-zahranici/zahranicni-vymenne-programy/llp-erasmus/


-

• https://www.ff.cuni.cz/studium/studium-v-
zahranici/zahranicni-vymenne-programy/llp-erasmus/

• https://www.ff.cuni.cz/studium/studium-v-
zahranici/zahranicni-vymenne-programy/llp-
erasmus/pro-uchazece-administrativni-postup-pro-
vyjezdy-roce-20162017/

• Elektronická aplikace pro zimní semestr 2019/20 –
otevřena od 15.2. do konce dubna

https://www.ff.cuni.cz/studium/studium-v-zahranici/zahranicni-vymenne-programy/llp-erasmus/
https://www.ff.cuni.cz/studium/studium-v-zahranici/zahranicni-vymenne-programy/llp-erasmus/pro-uchazece-administrativni-postup-pro-vyjezdy-roce-20162017/


Kde v zahraničí studovat SP

• Partnerské univerzity Katedry sociální práce

• Partnerské univerzity jiných kateder FF UK 

(nutné informovat se u příslušných katedrových 
koordinátorů ERASMUS+) 



Partnerské univerzity Katedry SP

• University of Coimbra

• http://www.uc.pt/en/

• http://www.uc.pt/en/fpce

http://www.uc.pt/en/
http://www.uc.pt/en/fpce


Partnerské univerzity Katedry SP

• Catholic University of Applied Sciences North
Rhine Westphalen

https://www.katho-nrw.de/en/muenster/

https://www.katho-nrw.de/en/muenster/internationales/incoming/studying-
in-muenster/educational-offer/

http://www.study-social-work.de/

https://www.katho-nrw.de/en/muenster/
https://www.katho-nrw.de/en/muenster/internationales/incoming/studying-in-muenster/educational-offer/
http://www.study-social-work.de/


Partnerské univerzity Katedry SP

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika Košice

https://www.upjs.sk/

https://www.upjs.sk/filozoficka-fakulta/fakulta/

https://www.upjs.sk/
https://www.upjs.sk/filozoficka-fakulta/fakulta/


Krátký přehled jednotlivých kroků – co musíte udělat

1. Přihlaste se PÍSEMNĚ  do konkurzu na katedře SP nejpozději první týden v dubnu/první 
týden v září a založte si přihlášku v univerzitní aplikaci.  

Aplikace bude uveřejněna na webových stránkách Filozofické fakulty UK od 15. února. 

2. Písemná přihláška na katedře: jaroslava.stastna@ff.cuni.cz

3. Připravte si (předběžný) studijní plán, vyplňte jej v elektronické přihlášce, vytiskněte jej (ikona 
tiskárny s v dané sekci, na dokumentu jsou tabulky A a B) a s podpisem katederního
koordinátora přineste fakultnímu koordinátorovi na zahraniční oddělení (ZO). Zde společně 
vytisknete zbytek přihlášky – tzv. Learning Agreement (můžete jej vytisknout předem a 
přinést s sebou – v tom případě každou stránku tiskněte na zvláštní list – studijní plán tvoří 
prostřední ze tří stran dokumentu). Dokument musí následně podepsat proděkanka pro 
studium a kompletní bude k vyzvednutí na ZO cca do týdne od potvrzeného studijního plánu.

4. Odešlete do zahraničí potřebné dokumenty (zpravidla jejich přihlášku a Learning Agreement a 
Transcript of Records vydaný studijním oddělením FF UK, případně další dokumenty, které 
může partnerská univerzita vyžadovat – požadavky zahraniční univerzity na přijíždějící 
studenty ovšem musíte zjistit na jejich webu) a zřiďte si v eurech vedený účet u Komerční 
banky. Originál naší univerzitní přihlášky si vždy nechte u sebe (na partnerskou univerzitu, 
pokud nevyžaduje vlastní verze dokumentů, pošlete kopii či spíše naskenovaný soubor), 
budete jej potřebovat jednak k založení účtu, jednak na závěr při podpisu Účastnické smlouvy 
na rektorátu UK.

https://is.cuni.cz/webapps
mailto:jaroslava.stastna@ff.cuni.cz


Krátký přehled jednotlivých kroků – co musíte udělat

5. Doručte fakultnímu koordinátorovi akceptační dokument ze zahraniční univerzity 
(podepsaný Learning Agreement nebo Letter of Admission apod.; důležitý je podpis a/nebo 
razítko zahraniční univerzity) – dokumenty mohou být naskenované a zaslané e-mailem, 
nemusí to být nutně originály – a zapište číslo účtu a cestovního dokladu do elektronické 
přihlášky

6. Počkejte na vypracování podkladů pro výplatu stipendia (na fakultní úrovni Rozhodnutí děkana 
o přidělení stipendia, na univerzitní úrovni Účastnická smlouva) – o tom, že jsou připraveny, 
vás budeme informovat e-mailem

7. Vyzvedněte si u fakultního koordinátora na zahraničním odělení Rozhodnutí děkana

8. V Evropské kanceláři podepište Účastnickou smlouvu… a je to, můžete jet!


