
Výběrové řízení ÚRS Italianistika: výjezdy Erasmus+ pro akademický rok 2019/2020 

Nabízená místa (ve webové aplikaci - https://is.cuni.cz/webapps/ - po přihlášení uvidíte, zda je smlouva 

s vámi vybranou univerzitou určena pro všechny tři stupně studia: bakalářské, navazující magisterské, 

doktorské, či jen pro některé z nich.) 

Název univerzity     Počet míst Počet měsíců na jedno místo 

Università degli Studi di Udine   

http://www.uniud.it/     1   5  

Università degli Studi di Padova 

http://www.unipd.it/      2  5  

Università degli Studi di Verona  

http://www.univr.it/     2   9  

Università degli Studi di Milano 

http://unimi.it      2  5 

Università degli Studi Chieti-Pescara  

http://www.unich.it/     2   5  

Università degli Studi di Roma Tor Vergata 

http://web.uniroma2.it/     4   5  

Università degli Studi di Roma Sapienza  

http://www.uniroma1.it/     2   5  

Università degli Studi di Napoli L’Orientale  

http://www.unior.it/     2   9 

Università degli Studi di Napoli Federico II  

http://www.unina.it/     2   5  

Università della Calabria (Cosenza) 

http://www.unical.it/      2   5  

Università degli Studi di Catania  

http://www.unict.it/     3   5  

Università degli Studi di Palermo 

http://unipa.it      2  5 

Université Paris Quest Nanterre La Défense 

http://www.u-paris10.fr/       2   5 

Uniwersytet Warszawski 

http://www.uw.edu.pl/     2   5  
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Studenti mohou  vyjet i  vícekrát během studia, v každém cyklu VŠ studia na maximálně 10 měsíců (rektorátní 

materiály sice uvádějí 12, ale fakulta garantuje 10). Přihlásit se tedy můžou i studenti, kteří už stipendijní pobyt v 

rámci programu Erasmus absolvovali. Tuto skutečnost jsou ale povinni uvést v přihlášce do výběrového řízení. 

Pravidla pro přidělování stipendií se řídí čl. 5 Stipendijního řádu UK a mohou být upravena Opatřením děkana. 

Přednostně budou přidělována studentům vyjíždějícím poprvé. Studenti můžou vyjet i jako tzv. Zero Grant, tedy 

bez finanční podpory. 

Zájemci odevzdají přihlášku do výběrového řízení, která bude obsahovat: strukturované CV uchazeče  

v italštině, stručný projekt studijního pobytu v zahraničí v italštině – s uvedenou volbou preferované  

univerzity a volbou semestru: ZS/LS (studenti si mohou podat přihlášku celkem na tři univerzity, ale nominováni 

mohou být samozřejmě jen na jednu z nich) – do přihrádky Alice Flemrové v č. 108 nejpozději do 20. 03. 2019. 

V době přihlášení do konkurzu i v době výjezdu musí být student zapsán ke studiu na FFUK. A to minimálně ve 2. 

roč. bc studia a maximálně ve 3. roč. bc. nebo 2. roč. nmgr. studia. U studentů  ve 4. ročníku bc. a 3. ročníků nmgr. 

studia je nominace podmíněna jejich postupem do dalšího  cyklu studia. 

DŮLEŽITÉ: Celá agenda probíhá prostřednictvím on-line aplikace, je nutné, aby se do ní studenti  

elektronicky přihlásili přes webové stránky: https://is.cuni.cz/webapps/ nejpozději do 25. 03. 2019. 

Po zveřejnění výsledků výběrového řízení v rámci italianistiky (22. 03. 2016) postoupí oddělení seznam 

nominovaných studentů a protokol o výběrovém řízení zahraničnímu oddělení FFUK, které bude agendu 

vyjíždějících studentů dál vyřizovat pouze přes výše uvedenou webovou aplikaci. Nominovaní studenti si sestaví 

studijní plán, který jim schvaluje garant Erasmu pro příslušný obor  (italianistika: A. Flemrová). 

Upozornění pro studenty italianistiky vyjíždějící přes „cizí“ smlouvu: 

Každý student se musí přihlásit do výběrového řízení i na svém oboru (katedře, ústavu). V materiálech uvede, kam 

a přes jakou smlouvu chce vyjet. Pokud součást, pod jejíž kompetenci patří smlouva, přes kterou chce student 

vyjet, požaduje, aby se jejího výběrového řízení účastnili i studenti z jiných základních součástí, projde student 

dvěma konkurzy. 

Studenti neitalianisté, kteří chtějí vyjet přes italianistické smlouvy, mají povinnost doložit  

koordinátorovi požadovanou jazykovou kompetenci: italština (B2) – stačí výpisem atestace ze SISu. 

Při výběrovém řízení budou upřednostňováni studenti doktorského a magisterského programu před bakalářskými 

a dále studenti vyšších ročníků se zadanou bakalářskou nebo diplomovou prací.  

Přihlíženo bude samozřejmě i ke studijním výsledkům a motivaci studenta. 

V případě dotazů pište na adresu alice.flemrova@ff.cuni.cz 

 

 

27. února 2019        PhDr. Alice Flemrová, Ph.D. 
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