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Pravidla fakultního výběrového řízení  

pro zahraniční studijní pobyty studentů PF UK  

v rámci programu Erasmus+ („zahraniční pobyty“)  

na akademický rok 2022/23  

• Výběrové řízení je jednokolové. O nominaci studentů PF UK do programu Erasmus + 

rozhoduje výběrová komise, kterou jmenuje proděkanka pro zahraniční vztahy. 

 

• Členové výběrové komise jsou jmenováni z řad členů akademické obce PF UK, 

zpravidla jsou členy výběrové komise proděkanka pro zahraniční vztahy, vedoucí 

Zahraničního oddělení, zástupce Katedry jazyků a další akademický pracovník některé 

z odborných kateder PF UK. V roli pozorovatele může být během výběrového řízení 

přítomen rovněž zástupce studentů nominovaný studentskou kurií Akademického 

senátu, který však sám již zahraniční pobyt v rámci programu Erasmus+ absolvoval. 

 

• Výběrová komise nominuje studenty pro zahraniční pobyty na základě jejich 

studijního průměru, studentských aktivit a ústního pohovoru.  

 

• Povinnou součástí výběrového řízení je ústní pohovor před výběrovou komisí, který 

se koná v jazyce výuky studentem zvoleného zahraničního pobytu. V rámci ústního 

pohovoru je ověřena úroveň aktivní jazykové kompetence studenta, jeho motivace ke 

studiu v zahraničí a očekávaný přínos zahraničního pobytu pro další studijní, příp. 

profesní rozvoj.  

 

• V rámci fakultního výběrového řízení může student získat maximálně 170 bodů 

(bodové hodnocení jednotlivých kritérií je uvedeno v tabulce níže). Studenti jsou 

nominováni na základě pořadí sestaveného na základě dosaženého počtu bodů. 

Dosáhne-li více studentů stejného počtu bodů a mají-li zájem o tentýž zahraniční 

pobyt, rozhoduje o nominaci studenta proděkanka pro zahraniční vztahy. Nominován 

do programu Erasmus+ nemůže být student, který získal při ústním pohovoru méně 

než 20 bodů.  

 

• Nominace do programu Erasmus+ nezakládá automaticky nárok studenta na přiznání 

stipendia programu Erasmus+ (viz čl. 7 OR č. 34/2015 ve znění OR č. 27/2017). 



 

 

 

 

BODOVÉ HODNOCENÍ KRITÉRIÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ 

STUDIJNÍ PRŮMĚR 

výpočet dle následujícího vzorce: (4 – studijní průměr) * 20 

 

max. 60 bodů 

ÚSTNÍ POHOVOR 
max. 50 bodů 

PŘEDMĚTY VYUČOVANÉ V CIZÍM JAZYCE 

lze uvést pouze odborné předměty vyučované na PF UK plně v cizím 

jazyce, nikoliv obecné jazykové kurzy nabízené Katedrou jazyků 

účast 1x 6  body 

účast 2x 12  bodů 

účast 3x 18  bodů 

ZAHRANIČNÍ MOOT COURT 

 

lze uvést pouze účast v Moot Courtu, který se koná v zahraničí 

účast 1x 9  bodů 

účast 2x 18  bodů 

účast 3x 27  bodů 

SVOČ 

 

lze uvést pouze ukončené a odevzdané práce 

účast 1x 3 body 

účast 2x 6 bodů 

účast 3x 9 bodů 

POMOCNÁ VĚDECKÁ SÍLA na PF UK 1 rok 2 body 

2+ roky  4 body 

BUDDY PROGRAM na PF UK 1+ rok 2 body 

 

 


