
Zahraniční oddělení FF UK 

Meziuniverzitní výměna - zimní semestr 2021/22 

 

• North Carolina State University - 2 semestrální místa pro studenty UK 

• University of New Orleans - 1 semestrální místo pro studenty UK 

 

POZOR: Rektorát UK nově vytvořil online aplikaci pro podávání přihlášek na výjezdy 

v rámci meziuniverzitních dohod: 

 

1) Pomocí přihlašovacích údajů do CAS se student přihlásí do Webových aplikací 

UK zde: https://is.cuni.cz/webapps/  

2) Po přihlášení do systému otevře student aplikaci „Mobility – Meziuniverzitní 

dohody“ a zvolí možnost „Založit přihlášku“. 

3) Studentovi se automaticky zobrazí seznam zahraničních univerzit, na které si v 

současné době může podat přihlášku. 

4) Podrobnější informace k vyplňování přihlášky najdete v samostatném 

dokumentu na stránce FF UK: https://www.ff.cuni.cz/studium/studium-v-

zahranici/aktualni-nabidka-zahranicnich-pobytu-pro-studenty/prima-vymena-

meziuniverzitni-a-mezifakultni-smlouvy/. 

5) U založené přihlášky se zobrazí seznam dokumentů pro výběrové řízení na UK, 

které je nutné do aplikace nahrát. 

6) Vytištěná přihláška včetně všech dokumentů je následně odevzdána na 

Zahraniční oddělení FF Uk (místnost 103). 

 

Dokumenty v angličtině potřebné k přihlášení: 

 

• životopis (s aktuálními kontakty: e-mail, telefon) 

• motivační dopis - v rozsahu 1 strany (s informací o preferované délce pobytu) 

• studijní plán – seznam předmětů, které chce student na partnerské univerzitě 

navštěvovat včetně informace, do kterého stupně studia se student na 

partnerské univerzitě hlásí (undergraduate, graduate) 

• výpis studijních výsledků za celé studium na VŠ (tedy i z případných 

předchozích VŠ) – může být v ČJ (vystaví Studijní oddělení) 

• potvrzení celkového studijního průměru za celé studium na VŠ – může být v 

ČJ (vystaví Studijní oddělení) 

• podepsaný doporučující dopis akademického pracovníka FF UK 

• oficiální doklad o jazykové způsobilosti min. na úrovni B2 bez ohledu na to, 

jaký doklad vyžaduje partnerská univerzita (certifikát o vykonané zkoušce, 
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Zahraniční oddělení FF UK 

potvrzení z Jazykového centra, vyznačená zkouška na výpisu studijních 

výsledků apod.) 

• požaduje-li partnerská univerzita zkoušku TOEFL/IELTS a student ji nemá, k 

oficiálnímu dokladu o jazykové způsobilosti připojí své prohlášení, že se na ni v 

případě, že bude na rektorátní úrovni vybrán, neprodleně přihlásí, do termínu 

požadovaného univerzitou musí být výsledky již k dispozici. 

• souhlas se zpracováním osobních údajů (v ČJ) - viz formulář na webu FF 

• studenti doktorského studijního programu dodají k výběrovému řízení příslib 

přijetí od akademického pracovníka partnerské univerzity. 

 

Podrobné informace k výběrovému řízení se nacházejí na webových stránkách UK: 

http://www.cuni.cz/UK-3092.html  

 

UPOZORNĚNÍ: Rektorát UK vzhledem k trvající situaci ohledně COVID-19 umožňuje, 

aby si každý student zvolil navíc jednu náhradní univerzitu. V případě, že pro 

studenty jiná univerzita než jejich první volba nepřichází v úvahu, tak musí počítat 

s tím, že nakonec nemusí být volné místo. 

 

Uzávěrka podávání kompletních přihlášek studentů online i na 

Zahraniční oddělení FF UK 

 

pátek 6. 11. 2020 do 12:00 hod. 

 

 

http://www.cuni.cz/UK-3092.html

