
 

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ  
pro program CEEPUS v ak. roce 2022/2023 

 

 
CO JE PROGRAM CEEPUS: 

 CEEPUS (Central European Exchange Programme for University Studies) v oblasti historie, politologie, evropských 
studií, sociologie, filozofie, gender studies a cultural studies.   

 Studium (3-4měsíční pobyt) nebo badatelský (1-2 měsíce) pobyt na partnerské univerzitě je pokryto stipendiem 
CEEPUS. Cestovní náklady jsou hrazeny vysílající institucí. 

 Doba pobytu:  
- studující bakalářského programu obvykle 1 semestr (3 měsíce) 

- studující magisterského programu, doktorandi/ky a studenti/ky připravující bakalářskou/diplomovou práci 1-2 
měsíce 

 
 

PODMÍNKY PRO ÚČAST VE VÝBĚROVÉM ŘÍZENÍ: 
 Motivační esej v jazyce, ve kterém budete na partnerské univerzitě studovat/bádat, tj.  výslovné uvedení odborných 

důvodů, které vás k výzkumu na vybrané univerzitě vedou (téma bakalářské/diplomové/dizertační práce; ve kterých 

archivech nebo knihovnách budete bádat; co konkrétně budete v archivech a knihovnách studovat; jaké problémové 
otázky pomůže pobyt zodpovědět apod.)  

 V záhlaví prosím uveďte jméno zahraniční univerzity, vámi vybraný termín pobytu – semestr, měsíc, případně i 
konkrétní datum a také váš email. 

 Strukturované CV v tomtéž jazyce. 
 

 
Deadline: 2. 5. 2022 na email radmila.svarickova@upol.cz. 

Uchazeči budou o výsledcích řízení informováni vzápětí. Do 15. 6. je třeba vložit přihlášku na ceepus.info. O postupu 

budete informováni po vyhlášení výsledků výběrového řízení. 

 
      

KRITÉRIA VÝBĚRU: 
 Ročník studia (přednost mají uchazeči ve vyšších ročnících) 

 Motivace pro studium v zahraničí, resp. výzkum týkající se bakalářské/diplomové nebo dizertační práce 
 Znalost jazyka (posuzována v motivační eseji a CV) 

 



 

INFORMAČNÍ SCHŮZKA: 
 Případné dotazy budou zodpovězeny na emailu radmila.svarickova@upol.cz.  

 

 
 

                                              

SEZNAM UNIVERZIT, S NIMIŽ KATEDRA HISTORIE FF UP 

TVOŘÍ SÍŤ „EUROPEAN HISTORY, POLITICS, CULTURE AND MEMORY“ V RÁMCI PROGRAMU CEEPUS 
(koordinátorka: doc. Radmila Švaříčková Slabáková) 

 
 

Země, město Univerzita Jazyk Počet měsíců, na 
které je možno vyjet 

v roce 2022/2023 

Albánie, Shkodra University „Luigj 
Gurakuqi“ 

angličtina 1 

Bulharsko, Sofie Universitet Sv. Kliment 
Ohridski 

bulharština, angličtina 1 

Maďarsko, Budapešť ELTE University maďarština, angličtina 1 

Polsko, Krakow Uniwersytet 
Jagiellonski 

polština, angličtina 1-2 

Rakousko, Vídeň University of Vienna němčina, angličtina 1-2 nebo semestr 
(semestrální pobyt na 

katedře sociologie) 

Rumunsko, Cluj-
Napoca 

Universitatea Babes-
Bolyai  

rumunština, 
maďarština, angličtina 

1 

Slovensko, Banská 
Bystrica 

Matej Bel University slovenština, angličtina 1-2 

 

 

 


