
 

Erasmus+ - praktické stáže (internships)     2016/17 
 
Referentka: Mgr. Hana Sládková, international@ftvs.cuni.cz, 1. patro, H105 
 
Praxe v zahraničí je příležitostí pro studenty získat zkušenosti v oboru, o který mají zájem, navázat 
kontakty s předními odborníky ve svém oboru, získat zkušenosti, o které se pak mohou opřít 
v budoucím povolání či výzkumu, a v neposlední řadě je příležitostí zdokonalit se v cizím jazyce. 
 
Praktické stáže je možné absolvovat na všech stupních studia, vhodné jsou však zejména pro 

studenty doktorského studia. Další zájemci mohou žádat o pobyty u Mgr. Sládkové do 15. 6. 2016 – 
tj. zaslat motivační dopis s uvedením instituce (firmy) pro praktický pobyt. 
 
Doba praxe: 2-12 měsíců.  
 
Zájemcům o zahraniční praxi doporučujeme nejprve informovat Mgr. Hanu Sládkovou a 
dohodnou se na dalším postupu. 
 
UK FTVS má v současné době uzavřeny pouze čtyři dohody o praktických stážích: 
 
Pro obor TVS (Bc. i Mgr.) a doktorské studium:  
University of Porto, Portugalsko (do r. 2021) – v angličtině 
University of Liège, Belgie (do r. 2021) – v angličtině a francouzštině 
Universite Paul Sabatier, Toulouse, Francie (do r. 2021) – ve francouzštině 

Pro obor fyzioterapie (Bc.):  
Tartu Health Care College (do r. 2017/2018) – v angličtině 
 
 
Další dohody o praxi jsou uzavírány individuálně, vždy na konkrétní pobyt. Praktický pobyt si student 
může předjednat sám na vhodné univerzitě (např. v laboratoři, na vhodné katedře) či ve firmě, která 
bude odbornou praxi garantovat a od které musí student získat zvací dopis. Je možné hledat umístění 
i na univerzitách, s kterými již spolupracujeme v rámci programu Erasmus+ ohledně studijních pobytů.  
 
I když možnosti zahraničních praxí jsou řešeny individuálně, obecně platí tento postup: 
 

 Student předloží zvací dopis (musí obsahovat dobu, na kterou je student zván, náplň praxe a 
garanta/supervizora, u kterého praxe proběhne) z univerzity či firmy, kde praxe proběhne. 
 

 Student odevzdá žádost o souhlas s vykonáním zahraniční praxe (žádost se liší pro 
jednotlivé stupně studia a je k vyzvednutí na Zahraničním oddělení UK FTVS). 
 

 Student odevzdá motivační dopis v jazyce, ve kterém praxe proběhne. 
 

 Student se zúčastní pohovoru na Katedře jazyků, kde získá potvrzení o jazykové 
kompetenci pro účely zahraniční praxe. 
 

 Fakulta uzavře dohodu s institucí na konkrétní pobyt (v případě, že se nejedná o již existující 
dohodu o praktické stáži, viz výše). 

 
 
Více se informací najdete na webových stránkách UK: http://www.cuni.cz/UK-6710.html  
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