
 

Instrukce pro studenty Katedry dějin umění FF UP, účastnící se 

zahraničních studijních stáží Erasmus+ 

 

1. Kdo může odjet na zahraniční studijní stáž? 

Na zahraniční studijní stáž může student vycestovat ve 2. a 3. ročníku bakalářského studia a v 1. a ve 

2. ročníku navazujícího magisterského studia a ve všech ročnících interního doktorského studia.  

 

2. Kdo nemůže odjet na zahraniční studijní stáž?  

2a.Na zahraniční studijní stáž nemůže vycestovat student v 1. ročníku bakalářského studia.  

2b.Na zahraniční studijní stáž nemůže vycestovat student po uzavření studijních povinností. Výjimkou 

z tohoto pravidla je pouze situace, kdy jedním cílem zahraniční studijní stáže je získání podkladů pro 

závěrečnou diplomovou práci.  

 

3. Jak získat možnost zahraniční studijní stáže:  

Podmínkou získání zahraniční studijní stáže je úspěšné absolvování výběrového řízení na zahraniční 
studijní stáže v rámci programu Erasmus+  na Katedře dějin umění FF UP. 
 
Oznámení o konání výběrového řízení je s dostatečným časovým předstihem vyvěšeno v aplikaci 
www.erasmusplus.upol.cza na oficiální webové stránce Katedry dějin umění FF UP, FB katedry a i na 
hlavní nástěnce Katedry dějin umění FF UP. 
 
O účast na výběrovém řízení je nutné se předem přihlásit na webové stránce 
www.erasmusplus.upol.cz (přihlašovací jméno i heslo jsou shodné s těmi do portálu UP). 
 
V současné době Katedra dějin umění nabízí svým studentům možnost absolvovat zahraniční 
studijní stáž v rámci programu Erasmus+ na těchto univerzitách:  
 

Bologna (Università di Bologna) 
Bordeaux (Université Bordeaux Montaigne) 
Brescia (Libera Accademia di belle Arti di Brescia) 
Drážďany (Technische Universität Dresden) 
Gent (Universiteit Gent) 
Göttingen (Georg-August Universität Göttingen) 
Milano (Università degli Studi di Milano) 
Porto (Universida de do Porto) 
Řím (Sapienza Università di Roma) 
Trnava (Trnavská univerzita v Trnave) 
Vídeň (Universität Wien) 
Vratislav (Unywersytet Wroclawski) 
 
Podrobné údaje o počtu studentů, které daná univerzita přijme a počtu měsíců, kolik lze na dané 
univerzitě studovat naleznete v aplikaci  www.erasmusplus.upol.cz 
 
Studenti mají možnost studovat i na jiných univerzitách, s nimiž mají smlouvu jiné katedry.  

Obvykle se výběrové řízení koná na začátku kalendářního roku, tedy v lednu či únoru, některá 
dodatečná výběrová řízení pak v září. 
Výběrové řízení probíhá formou pohovoru uchazeče o stáž s vícečlennou odbornou komisí. Pohovor 
bude uskutečněn v cizím jazyce - ve stejném jazyce, v jakém probíhávýuka na univerzitě, na kterou se 
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5. Může si student během zahraniční studijní stáže zapsat předměty z nabídky předmětů Katedry 

dějin umění FF UP? 

Student pobývající na zahraniční stáži Erasmus+ (či na stáži jiného stipendijního programu) v celkové 

délce pobytu nad 30 dní v rámci bakalářského či magisterského studia právo po předchozí písemné 

domluvě s vyučujícím příslušného předmětu zapsat si během pobytu na zahraniční stáži předměty 

z nabídky Univerzity Palackého v Olomouci do výšky 10 kreditů/ za semestr. Je povinností studenta 

domluvit se s příslušným vyučujícím o způsobu náhradního plnění předmětu z důvodu absence 

studenta během výuky daného předmětu. Student následně vyplní formulář Příloha žádosti o 

individuální studijní plán (zahraniční mobilita studentů), kde bude uveden způsob náhradního plnění 

předmětů, podepsaný příslušnými pedagogy. Tento formulář podepíše student, koordinátor 

zahraničních studijních stáží Katedry dějin umění FF UP a vyučující, jejichž předměty si student zapsal 

do individuálního studijního plánu. Student následně odevzdá individuální studijní plán své studijní 

referentce na studijním oddělení FF UP, která jej předá ke schválení proděkance pro studijní a 

sociální záležitosti.  

 

6. Jak budou studentovi uznány předměty úspěšně absolvované na zahraniční studijní stáži?  

6a. Za předměty kategorie A z nabídky Katedry dějin umění FF UP lze uznat pouze předmět Současný 

stav bádání v oboru a to za libovolný úspěšně absolvovaný předmět z oboru dějiny výtvarných umění 

ze zahraniční studijní stáže. 

6b. Za předměty kategorie B z nabídky Katedry dějin umění FF UP jsou uznány libovolné úspěšně 

absolvované předměty z oboru dějiny výtvarných umění ze zahraniční studijní stáže.  

6c. Za předměty kategorie C z nabídky Univerzity Palackého v Olomouci jsou uznány libovolné 

úspěšně absolvované předměty ze zahraniční studijní stáže.  

6d. Ad uznávání jazykových kurzů, které student plánuje absolvovat na zahraniční studijní stáži: 

pokud student Katedry dějin umění hodlá na zahraniční studijní stáži absolvovat jazykový kurz 

ohodnocený ECTS kredity a chtěl by jej uznat za předměty jazykových kurzů, vyučovaných na Katedře 

aplikované lingvistiky a zahrnutých do studijního plánu Katedry dějin umění FF UP mezi předměty 

Kategorie A nebo B, musí předložit písemný souhlas (formou emailu) s tímto uznáním od vedoucího 

Katedry aplikované lingvistiky FF UP, a to před výjezdem anebo nejpozději do 14 dnů po příjezdu na 

hostitelskou univerzitu.  

Upozornění: Uznání předmětu lze očekávat, jestliže a) student plánuje v zahraničí kurz obecného 

jazyka a bude jej chtít uznat za předmět obecného jazyka na KAL, anebo b) hodlá v zahraničí 

absolvovat kurz odborného jazyka (zaměřeného na studovaný obor) a chtěl by jej uznat za odborný 

kurz na KAL. V případě, že student plánuje kurz obecného jazyka v zahraničí a chtěl by jej uznat za 

odborný předmět na KAL, může mu být tento zahraniční kurz uznán jen částečně (jeho obecná část) a 

kromě výše zmíněného souhlasu vedoucího KAL musí předložit zároveň písemně i popis toho, jak 

bude splněna odborná část kurzu. 

 

 

 

 



 

7. Aktuální informace k zahranič

webových stránkách Univerzity Palackého

 

Zahraniční oddělní UP 

iro.upol.cz 

 

Zahraniční vztahy FF UP 

ff.upol.cz/o-fakulte/zahranicni-vztahy/

 

Erasmus+ 

erasmusplus.upol.cz 

 

 

 

V Olomouci 9. 3. 2018 

   

    

čním studijním stážím (i mimo Erasmus+) naleznete

Univerzity Palackého v Olomouci:  

vztahy/ 

      Mgr. Lucie Valdhansová

   koordinátorka zahraničních stá

lucie.valdhansova@upol.cz

naleznete na těchto 

Mgr. Lucie Valdhansová 

ních stáží na DVU FF UP 

lucie.valdhansova@upol.cz 

 

 

 

 


