
Studentky přijaté ke studiu / stáži v zahraničí  v AR 2021/2022  
Výsledky II. kola výběrového řízení dle rozhodnutí komise ze dne 11. 3. 2021.  
 
Studentky nominované 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 

- typ pobytu 
Program 
vyslání 

Délka 
studia 

Body  

Gilija Žukauskiené Institut Protestant de Théologie 
Paris / Francie  

     – studijní pobyt 

ERASMUS+ celý rok   
2021/2022 

27 

*Veronika Šmídlová VID Specialized University Oslo / 
Norsko  
      – studijní pobyt 

ERASMUS+ ZS 2021/22 21 

Anna Maňásková Diak Helsinki / Finsko  
– studijní pobyt 

ERASMUS+ ZS 2021/22 20 

 
 * Jedná se o přesun studijního pobytu, který byl plánován v ZS 2020/21 na ZS 2021/2022; v ZS 2020/21 se pobyt 
neuskutečnil, a to z důvodu pandemie COVID-19; studentka prošla výběrovým řízením ve II. kole výběrového řízení  
v AR 2019/2020, v němž získala uvedený počet bodů a její vyslání bylo fakultní komisí schváleno dne 5.3.2020 
 
Studentky, které vyjedou přes program ERASMUS+ v AR 2021/2022 budou pozvány na informační 
on-line schůzku, která se bude týkat dalšího postupu k získání erasmovského stipendia a výjezdu do 
zahraničí.  Termín schůzky bude upřesněn na základě e-mailové komunikace.  
 
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, 
kontaktujte nás. 
 
Všem zúčastněným gratulujeme.  

 
V Praze dne 11. 3. 2021                                                                                       
 
 
Zapsala: Mgr. Věra Fritzová 
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