Výběrové řízení na studijní pobyty v rámci programu
Erasmus+ pro akademický rok 2017/2018
Jménem garantů mezinárodních smluv Erasmus+ vyhlašujeme druhé kolo výběrového
řízení na zahraniční studijní pobyty v rámci výměnných smluv, které garantuje Katedra
politologie a mezinárodních vztahů. Jedná se o pobyty na následujících univerzitách:























Bulharsko: Sofia University St. Kliment Ohridski, Sofie (doc. Rosůlek)
Itálie: Universitá degli studi di Pavia, Pavia (dr. Baštář Leichtová)
Chorvatsko: University of Zagreb, Záhřeb (dr. Baštář Leichtová)
Litva: Vytauto Didziojo Universitetas, Kaunas (dr. Baštář Leichtová)
Makedonie: Ss. Cyril and Methodius University, Skopje (doc. Rosůlek)
Německo: Europa-Universität Viadrina, Frankfurt nad Odrou (doc. Rosůlek)
Německo: Technische Universitat Chemnitz, Chemnitz (doc. Rosůlek)
Německo: Otto Friedrich Universität Bamberg, Bamberk (doc. Rosůlek)
Německo: Universitat der Bundeswehr, Mnichov (doc. Rosůlek)
Nizozemsko: The Hague University of Applied Sciences, Haag (dr. Lupták)
Polsko: University of Wroclaw, Vratislav (doc. Cabada)
Polsko: Szkola Glowna Gospodarstwa Wiejskiego, Varšava (dr. Baštář Leichtová)
Polsko: Jagellonian University, Krakov (doc. Rosůlek)
Portugalsko: Universidade de Lisboa, Lisabon (doc. Rosůlek)
Rumunsko: Babes - Bolayi University, Kluž (doc. Rosůlek)
Slovensko: Univerzita Konštantína Filozofa, Nitra (dr. Lupták)
Slovensko: Matej Bel University, Banská Bystrica (doc. Rosůlek)
Slovinsko: School of Advanced Social Studies, Nova Gorica (doc. Cabada)
Turecko: Koaceli University, Koaceli (dr. Šanc)
Turecko: Kirikale University, Kirikale (doc. Rosůlek)
Turecko: Sakarya Universitesi, Hendek (dr. Šanc)
Turecko: Yalova University, Yalova (dr. Jurek)

O udělení studijního pobytu mohou požádat všichni studenti Západočeské univerzity
v Plzni, přednost však budou mít uchazeči se zaměřením na obory pěstované na
hostujícím pracovišti. Studenti se mohou ucházet o semestrální pobyt (v zimním či letním

semestru), případně o pobyt v délce celého akademického roku dle dispozic příslušné
smlouvy. Jeden uchazeč může podat více přihlášek (maximálně na tři destinace, vybrán
bude vždy maximálně na jednu).
Přihlášky vhazujte v obálce s nápisem „Erasmus – jméno školy, na které chcete pobyt
vykonat“ do schránky nadepsané „Petr Jurek“ na Katedře politologie a mezinárodních
vztahů v Jungmannově 1 ve druhém patře.
Přihlášky musí obsahovat:
- stručný strukturovaný životopis v anglickém jazyce
- přihlášku do programu Erasmus+ (ke stažení na webu KAP, nutné vyplnit
elektronicky a nalepit fotografii)
- kontaktní údaje uchazeče/ky, zejména e-mailovou adresu
- motivační dopis v anglickém jazyce, v němž uchazeč/ka nastíní, proč se o pobyt
na zmíněné univerzitě uchází a jak mu/jí může pomoci v dalším studiu
- výpis studijních výsledků (vydá studijní oddělení)
- informaci o studovaném oboru a současném ročníku studia
- preferovanou délku a termín pobytu (rok či semestr, který semestr)
Mezním termínem pro odevzdání přihlášek je pondělí 6. února 2017 ve 20:00. Přihlášky
dodané po tomto termínu nebudou reflektovány.
Výběrové řízení proběhne 9. února 2017, uchazeči budou pozváni emailem, v němž bude
specifikován termín jejich pohovoru.
V případě dotazů se neváhejte obrátit na mne nebo na garanty příslušných smluv.

V Plzni, 18. ledna 2017
Petr Jurek

