
Vážení studenti nizozemštiny, 

 

v průběhu března probíhají na FF UK výběrová řízení na místa na zahraniční studijní pobyty v rámci výměnného 

programu Erasmus+. Jako studenti nizozemštiny se můžete ucházet o pobyty na několika nizozemských a 

belgických univerzitách, se kterými máme uzavřenou smlouvu (viz přehled níže). 

 

Podmínky účasti v programu Erasmus+ a obecné informace o výběrovém řízení najdete na stránkách zahraničního 

oddělení: 

http://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/ 

 

 

Pokud máte zájem v akad. roce 2018/2019 vyjet na zahraniční univerzitu a splňujete podmínky programu, hlaste se 

do výběrového řízení následujícím způsobem: 

 

1. Nejpozději do středy 21.3.2018 mi odevzdejte jako přihlášku motivační dopis v nizozemštině, kde uvedete, 

na kterou univerzitu se chcete hlásit, na kolik měsíců a který semestr (ZS, LS, ZS+LS) a jaká je vaše 

motivace. Pokud nejste přímo studenti nizozemštiny a chcete se hlásit na některou z našich smluv, napište 

tento dopis anglicky. Uveďte také, čemu konkrétně byste se během svého zahraničního pobytu chtěli 

věnovat, včetně konkrétních předmětů, jež byste chtěli navštěvovat. O studijních programech konkrétní 

univerzity se informujte alespoň orientačně na jejích internetových stránkách. Motivační dopis mi prosím 

zanechte v mé přihrádce na sekretariátu ÚGS a zašlete e-mailem. V dopise nezapomeňte uvést svou e-

mailovou adresu a vytištěný exemplář také podepsat. Na žádosti podané po uvedeném datu nebude brán 

zřetel. 

2. Zároveň je nutné, abyste se přihlásili v on-line aplikaci, a to nejpozději zároveň s přihláškou. Přístup do této 

aplikace je z: https://is.cuni.cz/webapps/. 
 

Místa, na která se můžete jako studenti nizozemštiny hlásit: 

 

Univerzita Max. počet studentů Počet měsíců celkem 
Vrije Universiteit Amsterdam (NL) 2 10 
Universiteit Utrecht (NL) 2 10 
Universiteit Leiden (NL) 2 10 
Universiteit Gent (B) 2 10 
Vrije Universiteit Brussel (B)1 2 10 

 

První kolo výběrového řízení proběhne na základě těchto kritérií: motivace ke studiu v zahraničí, dosavadní studijní 

výsledky, znalost jazyka, ročník studia (studenti doktorského a magisterského studia mají přednost). 

 

Pravidla pro výjezdy  

• student musí být během celého výjezdu počínaje nominací zapsán ke studiu (vč. kombinovaného studia) na 

FF UK  

• student smí vyjet nejdříve v 2. ročníku Bc. studia  

• student nesmí překročit standardní dobu studia + 1 rok, tj. nominovat lze studenty max. ve 3. ročníku Bc. 

studia a 2. ročníku nMgr. studia. U studentů ve 4. ročníku Bc. studia a 3. ročníku nMgr. studia je nominace 

podmíněna postupem do další fáze studia  

• důležitým kritériem pro výjezdy je kromě studijních výsledků také jazyková vybavenost 

 

Změny v podmínkách pro nominace studentů po přechodu na program Erasmus+  

• student nesmí vyjet do země, v níž má trvalé bydliště  

• student smí vycestovat maximálně na 12 měsíců v každé fázi studia (Bc./nMgr./Ph.D.).  

• student může vyjet opakovaně a libovolně kombinovat studijní a praktické stáže  

• prioritami FF UK jsou studenti, kteří vyjíždějí poprvé („prvovýjezdy“)  

                                                 
1 S touto univerzitou máme uzavřenou smlouvu na obor aplikované lingvistiky (kam patří i překladatelství), nikoli 

s nederlandistikou. 
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• finanční prostředky na druhý výjezd („druhovýjezd“) budou přidělovány až po uspokojení poptávky 

prvovýjezdů  

• studijní pobyty budou finančně podporovány po dobu 3 až 5 měsíců (90 dní je nejkratší možná doba 

studijního pobytu); v případě dostatku finančních prostředků budou podporovány i výjezdy dvousemestrální 

• doporučená priorita pro výjezdy – studenti vyšší úrovně studia (v pořadí Ph.D., nMgr., Bc.).  

• bez finanční podpory (Zero Grant) mohou studenti vyjíždět libovolně  

• pravidla pro přidělování stipendií byla upravena Opatřením děkana č. 3/2014 

 

Výše stipendií pro Nizozemsko a Belgii: max. 450 EUR/měsíc 

 

V případě jakýchkoli nejasností se na mě obracejte e-mailem: marcel.istvan@ff.cuni.cz 

  

 

 

S pozdravem, 

 

Marcel Ištván 

Erasmus koordinátor pro obor nizozemština 
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