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PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ ERASMUS+ 
 
 
Vážené a milé studentky, vážení a milí studenti, 
 
obracím se na Vás z důvodu blížící se uzávěrky přihlášek na studijní pobyty v rámci programu 
Erasmus+ (přihlášky se uzavírají již 15. 3. 2020) a rovněž v důsledku některých organizačních změn 
týkajících se přijímacího řízení k tomuto pobytu v důsledku Corona viru. 
Pro Vaši jistotu shrnuji podklady, které jsou předpokladem k účasti v řízení. Jsou jimi  

 strukturovaný životopis sepsaný v německém jazyce,  

 projektová skica s rysy motivačního dopisu sepsaná rovněž v německém jazyce,  
o vyberete si destinaci, která je Vaší prioritou,  
o uveďte důvody, jež Vás k volbě univerzity dovedly;  
o uvedete svou představu o pobytu  

 např. jazykovou oblast, jako je rakouská němčina (PH Linz, PA Wien Krems) 
nebo Plattdeutsch (Universität Hamburg, Universität Vechta);  

 zajímavou skladbu kurzů,  
 možnost zapojení se do mezinárodních projektů naší katedry (Universität 

Leipzig, Herder-Institut – literárněvědný projekt, Universität Hamburg – 
divadelní projekt);  

 souvislost pobytu s prací na Vaší bakalářské či diplomové práci, popř. uveďte 
i fakt, že jste již v kontaktu s konkrétním vyučujícím nebo vědcem působícím 
na univerzitě).  

 v případě, že to považujete za relevantní, můžete uvést i své osobní důvody; 

 výpis ze studijního konta (včetně druhého oboru a společného základu). 
Materiály zašlete do 15. 3. 2020, do 20:00 na adresu tamara.buckova@pedf.cuni.cz.  Nejpozději 
tentýž večer Vám bude potvrzeno přijetí příloh včetně jejich otevření. Pokud neobdržíte 
potvrzovací mail, ozvěte se 16. 3. 2020 telefonicky na číslo 777 187 010 (dr. Bučková). 
 
Z důvodu opatření kvůli Corona viru nebude přijímací řízení, které je naplánováno na 19. 3. 2020 na 
12:00, probíhat formou osobních pohovorů. Komise bude vycházet z obsahových a jazykových 
kvalit Vašich písemných podkladů. 
 
 
Zásadní informace 
Se všemi univerzitami máme dobré zkušenosti, nové smlouvy jsou uzavřeny s Vechtou, Kolínem 
a Paříží. Z našich studentů dosud nikdo nestudoval ve Slovinsku, Lucembursku nebo na Slovensku. 
 
 
Univerzity, které jsou prioritou KG 

 Freie Universität Berlin (akcent na interkulturní aspekty Deutsch als Fremdsprache); 

 Technische Universität Dresden (němčina jako cizí jazyk, malá katedra slavistiky); 

 Universität Hamburg (existují 2 smlouvy, 1 s filozofickou a jedna s pedagogickou fakultou, 
v případě, že byste měli zájem o studium v Hamburku, zvolte i fakultu, která bude Vaší 
hostitelskou institucí, kurzy můžete vybírat napříč celou univerzitou; součástí filozofické 
fakulty je i malá katedra slavistiky); 

 Univeristät Leipzig; 

 Universität Köln (zde máme smlouvu s pedagogickou fakultou, lze předpokládat větší shoda 
ve studijních programech); 

mailto:tamara.buckova@pedf.cuni.cz


 2 

 

 Universität Mannheim (univerzita vhodná pro jakoukoliv studijní kombinaci; semestry na této 
univerzitě se v podstatě překrývají s akademickým rokem na UK, což je výhodou). Možnost 
práce v archivu. 

 
 
 
Komentáře k některým dalším univerzitám a vysokým školám 

 Universität Bielefeld – Výrazně zastoupená pedagogika (možnost návštěv tzv. laboratorní 
školy). 

 Universität Heidelberg – Výrazné zaměření na němčinu jako cizí jazyk, a to z pohledu literární 
vědy i/nebo lingvistiky. Studentské město. 

 Ludwig Maxilians Universität München – kulturně bohaté a finančně poměrně náročné 
město, němčina jako cizí jazyk. 

 PH Freiburg – Studentské město, multikulturní atmosféra, výrazné zastoupení pedagogických 
praxí. 

 PH Linz – malé městečko blízko českých hranic, výrazné zastoupení pedagogických praxí. 

 PA Krems – Městečko blízko Vídně, výrazné zastoupení pedagogických praxí. 

 Universität Regensburg – S Řeznem má smlouvu Katedry české literatury, univerzita vhodná 
pro kombinaci NJ – ČJ. 

 Sorbonne Université – Komunikačním a vyučovacím jazykem na germanistice v Paříži je 
němčina. 

 
 
Těšíme se na Vaše přihlášky. 
 

Za přijímací komisi 
 

Tamara Bučková 
 
 
Praha, 12. 3. 2020 
 
 
 
 
 


