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Vyhlášení výběrového řízení pro studijní pobyty v rámci programu Erasmus+ 

(letní semestr akademického roku 2017/2018) 

Husitská teologická fakulta Univerzity Karlovy vyhlašuje výběrové řízení pro studijní pobyty 

v rámci programu Erasmus+ na letní semestr akademického roku 2017/2018. 

K výběrovému řízení se může přihlásit každý student bakalářského, navazujícího magister-

ského nebo doktorského studia, který nevyčerpal maximální délku pobytu (12 měsíců) v daném 

druhu studia. Studenti bakalářského studia se mohou studijního pobytu zúčastnit ve druhém 

roce svého studia. Přihlašování probíhá prostřednictvím webové aplikace a fyzické přihlášky v 

období od 22. srpna do 5. října 2017. Pro přijetí přihlášky k výběrovému řízení je nutné dodat 

všechny požadované dokumenty. 

Všechny kompletní přihlášky odevzdané ve vypsaném termínu budou postoupeny do výběro-

vého řízení, které bude provádět komise formou pohovoru s uchazeči. Pohovor bude probíhat 

v jednom termínu (11. října 2017), bude se konat v jazyce studia a bude prověřovat znalost 

cizího jazyka a motivaci ke studiu v zahraničí. 

Výsledky výběrového řízení budou zveřejněny do pěti pracovních dní od konání pohovoru vý-

běrového řízení na úřední desce fakulty. 

Součástí fyzické přihlášky jsou tyto dokumenty: strukturovaný životopis v jazyce studia, moti-

vační dopis v jazyce studia zvlášť pro každou univerzitu, na níž se uchazeč hlásí, doklad o stu-

dijním průměru za celou dobu studia na UK HTF, doklad o znalosti jazyka studia a doporučení 

katederního koordinátora (toto se týká pouze University Bayreuth a Jagiellonian University in 

Krakow – Institute for the Study of Religions). Přihláška, všechny dokumenty a další pokyny 

jsou uvedeny na webových stránkách fakulty: http://www.htf.cuni.cz/HTF-100.html 

Pro další informace se obracejte na fakultního koordinátoru Erasmus+: 

 Mgr. Antonín Šedivý 

 antonin.sedivy@staff.cuni.cz 

 H108, 222 539 209 

 http://www.htf.cuni.cz/HTF-100.html 
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Seznam univerzit, na nichž lze absolvovat studijní pobyt: 

Univerzita Pracoviště Obor (Vyjíždějící studenti) 

Albert-Ludwigs University of Freiburg  Faculty of Theology Religion (1) 

Comenius University in Bratislava  Evangelical Lutheran Theologi-
cal Faculty 

Religion (2) 

Evangelische Hochschule Berlin  

 
Teacher Training and Education 
Sciences (2) 
Social Work and Counselling (2) 

J. Selye University in Komarno  Reformed Theological Faculty Religion (2) 

Jagiellonian University in Krakow  Faculty of History Religion (2) 

Jagiellonian University in Krakow* Institute for the Study of Religi-
ons 

Religion (2) 

Justus Liebig University Giessen  Department of Catholic Theo-
logy 

Religion (2) 

Leuphana Universität Lüneburg  Institut für Theologie und Religi-
onspädagogik 

Religion (1) 

Ludwig Maximilians University Munich  Faculty of Protestant Theology Religion (2) 

Matej Bel University  Pedagogical Faculty Religion (2) 

Pavol Jozef Šafárik University in Košice  Faculty of Arts Teacher training and education 
science (2) 
History and archaeology (2) 
Philosophy and ethics (2) 
Social work and counselling (2) 

Tallinn University  Institute of Slavonic Languages 
and Cultures 

Foreign Languages (2) 

The "G. d'Annunzio" University of Chieti-
Pescara 

Department of Literature, Philo-
logy, Arts and Social Sciences 

Humanities (2) 

University Bayreuth* Department of Religious Studies Religion (2) 

University of Göttingen  Faculty of Theology Religion (1) 

University of Helsinki  Faculty of Theology Religion (1+1) 

University of Latvia  Faculty of Theology Religion (2) 

University of Paris VIII: Vincennes - Saint-De-
nis 

Department of Jewish Studies Foreign languages (1) 

University of Presov in Presov  Faculty of Arts History and archaeology (2) 
Philosophy and ethics (2) 
Social work and Counselling (2) 

University of Presov in Presov  Faculty of Orthodox Theology Religion (2) 
Social Work and Counselling (2) 

University of Regensburg  Institute of Protestant Theology Religion (1) 

 

http://www.international.uni-freiburg.de/in
http://www.uniba.sk/
http://www.eh-berlin.de/startseite.html
http://rtf.ujs.sk/sk
http://www.dmws.uj.edu.pl/en_GB/
http://www.dmws.uj.edu.pl/en_GB/
http://www.uni-giessen.de/international-pages/erasmus
http://www.leuphana.de/
http://www.en.uni-muenchen.de/students/exchange/incomings/index.html
http://www.umb.sk/
http://www.upjs.sk/
http://www.tlu.ee/studies
http://en.unich.it/
http://en.unich.it/
http://www.international-office.uni-bayreuth.de/de/index.html
http://www.uni-goettingen.de/
https://www.helsinki.fi/en
http://www.lu.lv/eng/general/international/
http://www.univ-paris8.fr/
http://www.univ-paris8.fr/
http://www.unipo.sk/
http://www.unipo.sk/
http://www.uni-regensburg.de/

