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Studijní pobyty v zahraničí administrované UP 

 

Mimo jiné: 

 Mezinárodní výměnné programy (např. Erasmus+, 
CEEPUS) 

 Pobyty sponzorované jednotlivci nebo institucemi 
(Merrillův program ročních studijních pobytů v 
USA)  

 Mezinárodní mobilita studentů VŠ v rámci 
Rozvojových programů MŠMT („freemovers“, 
přímá smluvní spolupráce) 

 

 



Merrillův program 

 

 Roční studijní program na vysoké škole v USA pro 
studenty UP sponzorovaný Charlesem Merrillem 

 Administrací programu je pověřeno Oddělení 
mezinárodních vztahů UP 

 Uzávěrka: 1. listopad (vyjíždí se následující 
akademický rok) 

 Hlásit se mohou studenti bakalářských programů od 
druhého ročníku a studenti magisterských navazujících 
programů fakult UP, občané ČR. Student má možnost 
vybrat si z nabídky partnerských institucí 3 školy, které 
by nejlépe vyhovovaly jeho studijnímu záměru, a dle 
preference je uvést v přihlášce.   



Merrillův program 

 

 Finanční prostředky k zajištění nákladů spojených 
s jednoročním studijním pobytem na americké 
škole pocházejí ze soukromých zdrojů pana 
Charlese Merrilla a od jednotlivých škol.  

 Studentům je hrazeno školné a ubytování. Na 
životní náklady a případné cestování si mohou 
přivydělat prací na kampusu dané školy. Student si 
hradí letenku a v případě nutnosti také zdravotní 
pojištění přímo na hostitelské škole. Poplatky za 
jazykovou zkoušku TOEFL a vízum do USA si 
každý účastník hradí také z vlastních zdrojů. 



Merrillův program 

 

Partnerské univerzity v USA 

 Goshen College (Indiana) 

 Miami University - spolupráce dočasně 
pozastavena 

 Moravian College  (Pennsylvania) 

 Mount Mercy College (Iowa) 

 Spelman College (Atlanta, Georgia) 

 Hampshire College (Massachusetts) 



Merrillův program 

Společně s formulářem přihlášky je třeba 
předložit v angličtině následující materiály: 

 studijní záměr (jasná představa o studiu v USA 
korespondující se studijním oborem studenta na 
UP) 

 strukturovaný životopis 

 přehled dosažených studijních 
výsledků vydaný a potvrzený na studijním 
oddělení příslušné fakulty 

 doporučující dopisy od vyučujících (nejméně 
dva, u dvouoborového studia z každé katedry 
jeden) 

 



Merrillův program 

 

Při posuzování předložených materiálů se 
hodnotí:  

 dosažené studijní výsledky 

 studijní projekt pro pobyt v USA, motivace studenta 

 znalost angličtiny (po přijetí do Merrillova programu se 
předpokládá složení jazykové zkoušky TOEFL) 

 stanoviska příslušných kateder 

 dosavadní průběh studia (program podporuje 
především studenty, kteří dosud neměli možnost 
studovat na americké vysoké škole) 

 mimoškolní aktivity studenta 

 



CEEPUS 

     

Central European Exchange Programme for 
University Studies  

 http://www.dzs.cz; www.ceepus.info 

 CEEPUS je středoevropský výměnný univerzitní 
program zaměřený na regionální spolupráci v 
rámci sítí univerzit  

 Albánie, Bosna a Hercegovina,   Bulharsko, Černá 
Hora, Česká republika, Chorvatsko, Maďarsko, 
Makedonie, Moldávie, Polsko, Rakousko, 
Rumunsko, Slovensko, Slovinsko, Srbsko; 
spolupracuje též Priština-Kosovo. 
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CEEPUS 
 

 hlásit se mohou studenti  Bc. a Mgr. studia od ukončeného 
2. semestru, kteří jsou občany členské země CEEPUS  

 min. doba pobytu na zahraniční stáži jsou 3 měsíce, max. 
celková doba pobytu činí 10 měsíců    

 žádosti se vyřizují  s předstihem jednoho semestru  
 online přihlášky a aktuální výše stipendií na 

www.ceepus.info 
 stipendium je určené na ubytování a stravování, je 

vypláceno v hostitelské zemi 
 Kontaktní osoba na KAA:  
         Inter-American studies:  
 dr. Matthew Sweney 
         e-bologna translation studies:  
 dr. Veronika  Prágerová 
  

 



Erasmus+ 

 

 Program Evropské unie na období 2014-2020, 
jehož cílem je podpora mezinárodní spolupráce v 
oblasti vzdělávání.  

 Do programu je zapojeno:  

•          33 programových zemí – 28 členských zemí 
EU + Norsko, Island, Lichtenštejnsko; Turecko,  
Makedonie 

•           další partnerské země sousedící s EU  

• Výběrové řízení: každý leden  

• Uzávěrka: cca 10. únor 

 



Erasmus 

 Národní agentura pro evropské vzdělávací programy 
(NAEP) 

 http://www.naep.cz/ 
 
 Oddělení mezinárodních vztahů UP 
    http://www.upol.cz/struktura-up/rektorat/useky-prorektoru/usek-

pro-zahranici/oddeleni-mezinarodnich-vztahu/erasmus-plus/ 
 Kontaktní osoba: Mgr. Vladimíra Žlutířová (A-J), Mgr. Simona 

Černá (K-Ž) 
 
 Oddělení pro zahraniční záležitosti  FF UP 
     Kontaktní osoba: Mgr. Jana Hořáková 

 
 Katedra anglistiky FF UP 
 http://www.anglistika.upol.cz/studium/studium_v_zahranici.html 
 Kontaktní osoba: Mgr. Markéta Janebová, Ph.D. 
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Erasmus 

Podmínky pro vysílané studenty (studijní pobyt) 

 Mezi UP (příslušnou fakultou/ katedrou) a partnerskou 
institucí byla uzavřena bilaterální smlouva ERASMUS 
(aktuální stav viz web KAA) 

 Student je zapsaný do akreditovaného studijního 
programu na UP (bakalářský, magisterský nebo 
doktorský studijní program), státní příslušnost 
nerozhoduje 

  Student řádně ukončil/a minimálně první ročník 
pregraduálního studia (tj. přihlášku můžete podávat i v 
prvním ročníku Bc. studia, výjezd je v následujícím 
akademickém roce) 



Erasmus 

Podmínky pro vysílané studenty (studijní pobyt) 

 Délka studijního pobytu bude min. 3 měsíce (příp. 1 
trimestr), max. 12 měsíců – vždy v rámci jednoho ak. roku. 

 Součet všech studijních pobytů Erasmus a praktických stáží 
Erasmus v dané úrovni studia (tj. Bc., Mgr., PhD. studium 
se počítá zvlášť) nepřesáhne 12 měsíců (započítávají se i 
pobyty absolvované během LLP Erasmus). Jinými slovy, 
vyjet můžete např. v Bc. studiu i v Mgr. studiu 

 Status studenta UP po celou dobu plánovaného pobytu 
v zahraničí (před výjezdem do zahraničí nebo během 
studijního pobytu není možné studium na UP ukončit nebo 
přerušit). Přihlášku lze podat v posledním ročníku Bc. 
studia, pokud student nastoupí do Mgr. studia 

 



Erasmus 

 

Finanční zajištění studijního pobytu 

 Student obdrží stipendium od vysílající instituce.  

 Stipendium se poskytuje formou paušální částky 
na měsíc pobytu v zahraničí (aktuální částky viz 
www.naep.cz) 

 Poskytované stipendium nemusí pokrýt veškeré 
náklady na studium v zahraničí, jedná se pouze o 
příspěvek. 

 



Erasmus 
Partnerské univerzity KAA : 

ESTONSKO: 

Tallinn University (Institute of Germanic and Romance 
Languages and Cultures)  

 

NĚMECKO:  

University of Cologne (English Department) 

Johann Wolfgang Goethe-Universitaet (Frankfurt am 
Main): (Institut für England- und Amerikastudien (IEAS) 

 

NORSKO: 

Norwegian University of Science and Technology 
(NTNU; Trondheim) (Department of Language and 
Communication Studies) 

 

 

 

 



Erasmus 
Partnerské univerzity KAA: 

POLSKO: 

University of Łódź (Institute of English Studies) 

 

RAKOUSKO:  

University of Graz (English and American studies) 

University of Vienna (Centre for Translation Studies) 

  

RUMUNSKO: 

Babes-Bolyai University (Cluj-Napoca) (English Lang. and Lit.)  

 

SLOVENSKO:  

Univerzita Pavla Jozefa Šafarika (Košice) (Katedra 
anglistiky a amerikanistiky) 

 

 

 

 



Erasmus 

Partnerské univerzity KAA: 
ŠPANĚLSKO:  

Universidad Autónoma de Madrid (English Philology)  

University of Las Palmas de Gran Canaria (English Philology) 

University of  Leon 

 

TURECKO:  

Fatih University (Istanbul) (American culture and lit.; English 
language and lit.) 

 

VELKÁ BRITÁNIE: 

Durham University  (School of Education) 

University  of  Hull  

University  of East Anglia (Norwich) (School of literature and 
creative writing)  



Erasmus 

Anglicky psaná přihláška musí obsahovat:  

 strukturovaný životopis v angličtině 

 kontakty na vyučující, kteří mohou podpořit žádost 
(alespoň jeden musí být z KAA) 

 statement of purpose (jasná představa o studiu 
korespondující se studijním oborem studenta na UP): 1000 
slov  

 přehled akademických výsledků za celou dobu vašeho 
univerzitního studia 

 vzorek akademické práce (esej atd.) 

 cover letter: shrnující informace z přihlášky. Formulář je 
k dispozici nebo na stránkách KAA v sekci Studium v 
zahraničí.  

 



FREEMOVER 

 Rozvojové programy MŠMT - Mezinárodní 
mobilita studentů 

 Finanční podpora nepřevyšuje v průměru 20.000 
Kč na studenta a měsíc, celková výše podpory 
závisí na počtu měsíců strávených na zahraniční 
univerzitě. Výdaje, které převýší finanční příspěvek 
přidělený v rámci tohoto programu, si student 
hradí sám.  Upřednostňovány jsou pobyty mimo 
Evropu. 

 Kontaktní osoba: Mgr. Jana Hořáková, 
referentka pro zahraniční styky na FF UP 

 Uzávěrka: 31. říjen  

 



Další informace o stipendijních programech 

 Oddělení zahraničních vztahů FF UP 

http://www.ff.upol.cz/menu/zahranicni-
vztahy/stipendijni-programy/ 

 

 Oddělení mezinárodních vztahů UP 

http://www.upol.cz/struktura-up/rektorat/useky-
prorektoru/usek-pro-zahranici/oddeleni-
mezinarodnich-vztahu/ 


