
Scroll down for English text 
 
Uchazeči/uchazečky přijatí/é ke studijnímu pobytu v zahraničí v AR 2023/2024  
Výsledky I. kola výběrového řízení dle rozhodnutí fakultní komise ze dne 14. 12. 2022  
 
Uchazeči/uchazečky nominovaní/é na studijní pobyt v zahraničí jsou v tabulce řazeni/y 
vzestupně dle bodového hodnocení (0 – 28 bodů), které stanovila komise. 
Kritéria hodnocení jsou: jazyková zkouška, jazykový projev během pohovoru, studijní záměr, 
studijní průměr. 
 
Příjmení, jméno, Zahraniční instituce / země/ typ 

pobytu 
Program 
vyslání 

Délka pobytu Body  

* CARDOVÁ, Hana VID Specialized University/ 
Oslo/ Norsko/ studijní pobyt 

ERASMUS+ ZS 2023/24  
(4 - 5 měsíců) 

25 

**MEEHAN, Daniel Katholieke Universiteit Leuven / 
Belgie / studijní pobyt 

ERASMUS+ AR 2023/24  
(9 - 10 měsíců) 

20 

MELESHKO, Andrii Durham University / Velká 
Británie / studijní pobyt 

ERASMUS+ LS 2024  
(5 - 6 měsíců) 

22 

SHIVANI Universität  München/ Německo/ 
studijní pobyt 

ERASMUS+ ZS 2023/24  
(6 měsíců) 

27 

SLÁMOVÁ, Marta 
 

St Mary’s University/ Velká 
Británie  nebo Windesheim 
University/  Nizozemí 
 

ERASMUS+ ZS 2023/24  
(4 - 5 měsíců) 

27 

* U studentky se jedná o přesun studijního pobytu, který byl plánován v LS 2023 na ZS 2023/2024 ze studijních důvodů; 
studentka prošla výběrovým řízením ve II. kole výběrového řízení v AR 2021/2022 a její vyslání bylo fakultní komisí 
schváleno dne 26.5.2022. 
** Student je přijat na studijní pobyt do zahraničí podmínečně; bude vyslán, jestliže splní podmínky pro zápis do dalšího 
ročníku studia na ETF a dosáhne odpovídajícího studijního průměru za 1. ročník studia.  
 
POZOR:  
Studenti /studentky, kteří vyjedou přes program ERASMUS+  se dostaví na informační schůzku, 
která proběhne v PONDĚLÍ 9.1.2023 ve 12:30 na zahraničním oddělení,  č. dv. 220, 2.p. 
Na schůzce jim budou oznámeny informace ohledně dalšího postup týkající jejich studijního pobytu, 
přihlášení do erasmovské aplikace a získání stipendia. Očekáváme aktivní přístup kandidátů / 
kandidátek na stipendium (v případě změny termínu schůzky budete včas informováni e-mailem). 
 
Doporučení: Čtěte své e-maily, čistěte si průběžně svou e-mailovou schránku, 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. 
 
 

 
V Praze dne 14. 12. 2022                                                                                       
 
 
 
Zapsala: Mgr. Věra Fritzová 
 
 
 
 



 
 
 
Candidates admitted to study abroad in the academic year 2023-2024  
Results of the 1st round of the selection procedure according to the decision of the faculty committee 
of 14 December 2022 
 
Applicants nominated for a study abroad stay are ranked in ascending order in the table 
according to the score (0 - 28 points) set by the committee. 
The evaluation criteria are: language exam, language performance during the interview, study 
plan, study average. 
 
Surname, name Institution abroad / country / 

type of residence 
Sending 
programme 

Lenght of stay 
abroad 

Points  

* CARDOVÁ, Hana VID Specialized University/ 
Oslo/ Norway/ Study stay 

ERASMUS+ WS 2023-24  
(4 - 5 months) 

25 

**MEEHAN, Daniel Katholieke Universiteit Leuven / 
Belgium / Study stay 

ERASMUS+ AY 2023-24  
(9 – 10 months) 

20 

MELESHKO, Andrii Durham University / Great 
Britain / Study stay 

ERASMUS+ SS 2024  
(5 - 6 months) 

22 

SHIVANI Universität  München/ Germany/ 
Study stay 

ERASMUS+ WS 2023-24  
(6 months) 

27 

SLÁMOVÁ, Marta 
 

St Mary’s University/ Great 
Britain or Windesheim 
University/  Netherlands/ 
Study stay 

ERASMUS+ WS 2023-24  
(4 - 5 months) 

27 

* The student's study stay, which was planned in the summer semester 2023, was transferred to the winter semester 
2023-24 for study reasons; the student passed the selection procedure in the 2nd round of the selection procedure in the 
AY 2021-2022 and her study stay was approved by the faculty committee on 26th May 2022.  
** The student is admitted to study abroad conditionally; he will be sent if he meets the conditions for enrolment in the 
next year of study at the PTF and achieves the corresponding grade point average for the 1st year of study. 
 
ATTENTION:  
Students who will go through the ERASMUS+ programme will attend an information meeting  
on MONDAY 9th January 2023 at 12:30 p.m., at the Foreign Department,  door no.  220, 2nd floor. 
At the meeting, they will be informed about the next steps regarding their study stay, applying for  
the Erasmus application and obtaining a scholarship. We expect an active approach from the 
candidates for the scholarshi (In case of a change of appointment you will be informed in time by  
e-mail). 
 
Recommendation: Read your emails, keep your inbox clean, and if you haven't heard from us in a 
while, don't hesitate to get in touch!!  
 
If you would like to find out any information regarding your studies earlier, please contact us during 
our consultation hours. 
 
In Prague, 14th December 2022 
 
 
Vera Fritzova 
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