
Studenti přijatí ke studiu / stáži v zahraničí  v AR 2020/2021  
Výsledky II. kola výběrového řízení dle rozhodnutí komise ze dne 5. 3. 2020.  
 
Studenti nominovaní na studijní pobyt / praktickou stáž v zahraničí jsou v tabulce řazeni dle 
bodového hodnocení (0 – 28 bodů), které stanovila komise. 
Kritéria hodnocení jsou: jazyková zkouška, jazykový projev během pohovoru, studijní záměr, 
studijní průměr. 
 
Jméno, příjmení Zahraniční instituce / země Program 

vyslání 
Délka 
studia 

Body  

Matej Kováčik University of  Helsinki / Finsko   
– studijní pobyt 

ERASMUS+ ZS 2020/21 27 

Martin Korábečný Univerzita v Prištině / Kosovo  
     – badatelský pobyt 

CEEPUS / n. 
jiné zdroje 
ETF či UK 

LS 2021 23 

*Ioan-Bogdan Hulea 
 

Institut Protestant de Théologie 
Paris / Francie  
     – studijní pobyt 

ERASMUS+ celý rok   
2020/21 

22 

Veronika Šmídlová VID Specialized University Oslo / 
Norsko  
      – studijní pobyt 

ERASMUS+ ZS 2020/21 21 

 
 *Vyslání studenta přes program Erasmus je podmíněno získáním souhlasu s vedením jeho disertace 
od učitele na zahraniční škole.  
 
Studenti, kteří vyjedou přes program ERASMUS+ v AR 2020/2021 se dostaví na informační 
schůzku, která se bude konat v ÚTERÝ 10. 3. 2020 v zasedací místnosti děkanátu, č. dv. 204, 2. p. 
Schůzka se bude týkat dalšího postupu k získání erasmovského stipendia a výjezdu do zahraničí. 
 
Doporučení: Čtěte své e-maily, čistěte si průběžně své e-mailové schránky, a kdybyste od nás 
dlouho nic neslyšeli, tak neváhejte a ozvěte se sami!!  
 
Pokud se chcete dozvědět nějaké informace v souvislosti s Vaším studijním pobytem dříve, 
vyhledejte nás během konzultačních hodin. 
 
Všem zúčastněným gratulujeme.  

 
V Praze dne 5. 3. 2020                                                                                       
 
Zapsala: Mgr. Věra Fritzová 
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