
 

 

 Have you finished your B.A. studies in 

history, humanities and social sciences, 

or will do so soon? 

 Have you considered the study for an 

international M.A. degree (Erasmus+)? 

 Do you wish to spend two years at major 

universities in Prague (CUNI), Budapest 

(ELTE), Paris (EHESS), and Catania? 

 Would you like to compete for the 

scholarship (English and French 

language required), or to enroll anyway 

as the self-paying student (only English 

required) 
 

 

 

If your answer is YES to any of previous questions you might be interested in the 

information meeting about 

 

TEMA: European Territories, Identity and 

Development 

 

( Erasmus+ master programme - http://mastertema.eu/ ) 
 

 

 When: 10. 12. 2014 

 Where: room 302B (main building of the Faculty of Arts, J. Palach square) 

 Time: 15.50 

 

Programme: 

 

 detailed presentation of the programme 

 explanation of the application and selection procedure 

 information about scholarships, fees and self-paying option 

 meeting with lecturers, students, and alumni 

 

 

 

http://mastertema.eu/


 

 

 Dokončujete právě bakalářské studium 

v oborech humanitních a sociálních věd? 

 Uvažujete o pokračování v rámci 

mezinárodního magisterského programu 

(Erasmus+) – studium v AJ nebo AJ/FJ? 

 Chtěli byste v průběhu dvou let postupně 

studovat na několika univerzitách: UK v 

Praze, ELTE v Budapešti, EHESS 

v Paříži a Univerzitě v Catanii? 

 Rádi byste na své mezinárodní studium 

získali stipendium? 

 

 

Pokud Vaše odpověď na některou z předchozích otázek zní ANO, pak je právě 

pro Vás určen seminář: 

 

TEMA: European Territories, Identity and 

Development 

 

( Erasmus+ master programme - http://mastertema.eu/ ) 
 

 

 Kdy: 10. 12. 2014 

 Kde: místnost 302 B (hlavní budova FF UK) 

 V kolik: 15.50 

 

 Program: 

 

 

 detailní představení studijního programu 

 vysvětlení průběhu přihlašování a výběrového řízení 

 informace o možnostech stipendií a o možnosti pro samoplátce 

 setkání s vyučujícími, studenty a absolventy 

 

http://mastertema.eu/

