Erasmus +

ERASMUS+ je program umožňující studentům katedry výtvarné výchovy v rámci uzavřených bilaterálních dohod
studovat semestr nebo celý akademický rok na univerzitě v zahraničí. Stáže jsou realizovány pro studentky a studenty
v pregraduálním, postgraduálním a doktorském studiu.
Studijní pobyty jsou založeny na individuálním projektu (vyvážení výtvarné, teoretické a pedagogické složky). Návrh
projektu předkládají uchazeči při výběrovém řízení na KVV. Během studia v zahraničí na projektu studenti průběžně a
samostatně pracují. Kromě projektu musí studentky a studenti splnit určený počet kreditů, a součástí studia v zahraničí
je splnění několika vybraných kurzů. Při plánování studia v zahraničí si musí studentky a studenti domluvit také plnění
studijních povinností na domácí univerzitě. Po návratu do České republiky studenti prezentují své projekty na KVV.
Koordinátorka pro program ERASMUS+
Mgr. Lucie Jakubcová Hajdušková, Ph.D.
e-mail: lucie.jakubcova@pedf.cuni.cz
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Pro více informací o ERASMUS+ ZDE
Stránky programu Erasmus+ UK ZDE
Příklad spolupracující instituce
Nabídka University of Lapland v akademickém roce 2020/2021 ZDE / Informační leták ZDE
Jak se přihlásit?
Sledujte termíny výběrových řízení:
Výběrová řízení KVV se řídí termíny stanovenými zahraničním oddělením PedF UK. ZDE
Jak se přihlásit v roce 2022
KVV vyhlašuje výběrové řízení do programu Erasmus+ na ak. rok 2022/2023. Přihlášení do programu Erasmus+ je třeba
udělat pomocí webapps Erasmus , bude otevřena do 25. 3. 2022. Do 28. 3. 2022 zájemci zašlou projekt (vypracovaný
podle pokynů na stránkách KVV) na email: lucie.jakubcova@pedf.cuni.cz
Bližší informace k ISP naleznou uchazeči zde
Registrujte se:
Uchazeči o zahraniční stáž se nejprve elektronicky registrují do univerzitního systému.
Po registraci jsou evidováni zahraničním oddělením a mohou podat přihlášku na KVV.
Přihlaste se:
Prostudujte si podmínky výběrového řízení KVV. ZDE
Navrhněte svůj individuální studijní projekt (ISP) v AJ.
ISP odevzdejte ve stanoveném termínu k rukám sekretářky KVV.
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