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ERASMUS+ praktické stáže a mezinárodní mobility pro akademický rok 2023/2024 
 
Praktické stáže Erasmus+ a stáže v rámci mezinárodní mobility se může účastnit každý 
student, který je zapsán do akreditovaného bakalářského, magisterského nebo 
doktorského studijního programu a bude po celé období pobytu v zahraničí řádně zapsán 
ke studiu na FSV.  
 
Studenti mohou kontaktovat instituce uvedené na webu v sekci „Bilaterální dohody“ 
https://fsv.cuni.cz/mobilita/erasmus/erasmus-staze.  Je rovněž možné zajistit si vlastní 
organizaci mimo přiložený seznam. 
 
Uchazeči jsou povinni již před výběrovým řízením oslovit zvolenou organizaci a zajistit si 
zvací dopis. 
 
Pracovní stáž a stáž v rámci mezinárodní mobility může trvat od 2 měsíců (minimálně) 
do 12 měsíců (maximálně), krátkodobé Ph.D mobility od 5 do 30 dní. 
 
Podrobnější informace k praktickým stážím dispozici na 
https://fsv.cuni.cz/mobilita/erasmus/erasmus-staze a k mezinárodním mobilitám na 
https://fsv.cuni.cz/en/exchange/erasmus/outgoing-students/erasmus-international-mobility  
 
Podmínky účasti: aktuální zápis minimálně do 1. ročníku Bc. studia nebo do 1. ročníku 
Mgr. studia v době podání přihlášky; velmi dobré jazykové schopnosti podle destinace a 
požadavků partnerské organizace.  
 

 
Žádosti lze podávat v rámci výběrového řízení na příslušném institutu. Žádost musí 
obsahovat: 
 

• Akceptační dopis vydaný příslušnou organizací. 
• Informace o studijních výsledcích na FSV (výsledky z SIS s vyznačeným studijním 

průměrem). 
• Životopis v angličtině (max. 1-2 normostran). 
• Motivační dopis v angličtině zahrnující souvislost praktické stáže se studijním 

oborem (max. 1 normostrana). 
• Doklad o jazykové způsobilosti (nejlépe jazykový certifikát). 
• Informaci o předpokládaném termínu stáže, název organizace a jméno, telefonní 

číslo a e-mail kontaktní osoby. 
 
Výběrová řízení se uskuteční v rámci institutů, kandidáti budou bodově hodnoceni podle 
úspěšnosti na základě těchto kritérií, s přihlédnutím k možnostem finančnímu rozpočtu 
fakulty: 
 

• studijní výsledky 
• motivace ke stáži  
• vhodnost zvoleného projektu pro daný obor a přínos pro institut  
• jazykové dovednosti 
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Všechny přílohy přiložte do jednoho pdf. E-mail s pdf souborem odešlete na příslušný 
kontakt uvedený níže. Do předmětu e-mailu uveďte ERASMUS STÁŽ 23/24. 
 
Termíny pro odevzdání: 
 
Pro zimní semestr: 15. září 2023 
 
Pro letní semestr: 15. ledna 2024 
 
Instituty zašlou protokoly o přijímacím řízení na OZS do 22. září 2023 a 22. ledna 2024. 
 
Poznámka: Přihlášky na krátkodobou Ph.D praktickou stáž v rámci Erasmus+ lze podávat 
i v průběhu roku prostřednictvím příslušného institutu.  
 
Seznam koordinátorů za jednotlivé instituty: 
 
• Studenti IES zašlou email eliska.krohova@fsv.cuni.cz. Informace o výběrovém řízení 
podává PhDr. Lenka Šťastná, PhD. 
 
• Studenti IPS zašlou email na erasmus-ips@fsv.cuni.cz. Informace o výběrovém řízení 
podává PhDr. Malvína Krausz Hladká, PhD. 
 
• Studenti IMS zašlou email na internacionalizace.ims@fsv.cuni.cz. Informace o 
výběrovém přijímacím řízení podává Mgr. Ladislav Beneš. 
 
• Studenti ISS zašlou email na terezie.hanzlikova@fsv.cuni.cz. Informace o výběrovém 
řízení podává Mgr. Terezie Hanzlíková. 
 
• Studenti IKSŽ zašlou email na erasmus.iksz@fsv.cuni.cz. Informace o výběrovém řízení 
podává Mgr. Jan Miessler. 
 
Mgr. Michaela Rudinská 
vedoucí Oddělení zahraničních styků FSV UK 
 
 
V Praze 31. 1. 2023 


