
Zahraniční oddělení FF UK 

Meziuniverzitní výměna Austrálie a Nový Zéland 

v letním semestru 2019/20 
 

 Macquarie University - 4 semestrální místa pro studenty UK 

 University of Melbourne - 4 semestrální místa pro studenty UK 

 University of Queensland - 3 roční nebo 6 semestrálních míst pro studenty UK 

 University of Otago, Nový Zéland - 3 semestrální místa pro studenty UK 

 

Dokumenty v angličtině potřebné k přihlášení – odevzdávejte ve formátu A4, nesešité: 

 

 Životopis - rozsah max. 2 str., obsahující aktuální kontaktní údaje (e-mail, mobil). 

 Motivační dopis - v rozsahu 1 strany (u Queenslandu uvést, zda se student hlásí na 

roční či semestrální pobyt). 

 Studijní plán – seznam předmětů, které chce student na partnerské univerzitě 

navštěvovat v souladu s požadavky dané univerzity. 

 Transcript of Records - aktuální dosažené výsledky ve studiu vydané Studijním 

oddělením fakulty (nutno zažádat s dostatečným předstihem) s uvedením studijního 

průměru za každé absolvované období vysokoškolského studia. V případě studia 

ještě na jiné univerzitě než UK je třeba předložit výsledky a průměry i z tohoto 

studia. 

 Doporučující dopis - vystaví akademický pracovník FF UK. 

 Doklad o jazykové způsobilosti - certifikát o složených zkouškách IELTS nebo TOEFL 

podle požadavků konkrétní univerzity. Univerzity neuznávají výjimku či jiný než 

předepsaný typ certifikátu.  

o Může být přiloženo dodatečně. K výběrovému řízení v tomto případě student 

odevzdá jakýkoli jiný doklad jazykové způsobilosti a prohlášení, že si 

v případě nominace za UK požadovanou zkoušku složí. Do termínu 

požadovaného partnerskou univerzitou musí být výsledky již k dispozici. 

 

 Kopie pasu - dobře čitelná. 

 Doktorandi se zájmem uskutečnit výzkumný pobyt navíc dodají příslib vedení 

akademického pracovníka z partnerské univerzity. 

 Další informace, které je nutné pročíst: Austrálie http://www.cuni.cz/UK-3406.html 

a Nový Zéland http://www.cuni.cz/UK-3408.html  

 

Uzávěrka podávání kompletních přihlášek studentů na Zahraniční oddělení FF UK  
(místnost 103): 

9. 5. 2019 do 16:00 hod. 
 

http://www.cuni.cz/UK-3406.html
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