


Internacionalizace a
zahraniční věci  

KLÍČOVÉ BODY PREZENTACE

- Proč internacionalizace?
- Jak se vás mezinárodní spolupráce týká?
- Jak si naplánovat svůj zahraniční pobyt? 



Něco málo k
Internacionalizaci… Co mi přinese

zkušenost ze
zahraničí?„Svět je jako kniha, a ti, kdo

necestují, četli jen první stránku.“
Aurelius Augustinus



Internacionalizace

Zahraniční zkušenost dělá svět lepším.

Vzdělání je cesta, díky které máme větší
rozhled, získáváme nadhled a jsme
šťastnější.

Spolupráce umožňuje dosáhnout více.
1+1 je více než 2.



Univerzita Karlova 
mezinárodní soutěže a mistrovství
studentské konference
jednání vztahující se k internacionalizaci aktivit univerzity
stáže, letní školy

Prvním cílem je dosažení 20% podílu zahraničních studentů na UK
do roku 2021 (aktuálně 16 %)
Dosažení 10% podílu zahraničních pracovníků na UK do roku 2021
(aktuálně 8 %)
Zvýšení celkové míry mobility studentů UK na alespoň 8 %
(aktuálně 5 %)
Dosažení vyššího podílu zahraničních projektů na 15 – 20
projektů/rok (nyní 10 – 12 projektů z H2020)



3 000 dohod
 

4 000
 výjezdových

míst

17 fakult
 

830 oborů
 

50 000
studentů

 
9 000

zaměstnanců
 



Chtěl/a by ses stát
“buddym”?

Přemýšlíš o letní
škole?

Zajímala by tě
krátkodobá odborná

stáž?

Zjisti více

Zjisti více

Zjisti více

https://cuni.cz/UK-8718.html
https://cuni.cz/UK-10217.html
https://cuni.cz/UK-1096.html


Fakulta tělesné výchovy
a sportu

Ing. Lenka Henebergová
Proděkanka pro internacionalizaci a
zahraniční věci

zahranici@ftvs.cuni.cz

Seznámíte se!
Ať už je to jen diskuze u

piva s místními, nebo
přátelství navždy,

poznávání nových lidí vás
vždy obohatí!

mailto:zahranici@ftvs.cuni.cz


26
vyjíždějících

studentů (SP)

13
vyjíždějících
studentů (S)

34 studijních
programů

(6 v cizím jazyce)
 

1200 studentů
 

122 partnerských
univerzit



Chtěl/a bys na 
stáž?

Zjisti více 

Poznáte nové kultury!
Uděláte si vlastní názor na

odlišné zvyky, rituály a
způsoby života.

https://ftvs.cuni.cz/FTVS-1849.html
https://ftvs.cuni.cz/FTVS-1849.html


International relation office

international@ftvs.cuni.cz 

Mgr. Hana Sládková 

Ochutnáte
lokální dobroty!

Poznáte, jak
jídlo ovlivňuje
naši planetu.



Přemýšlíš o studijním
pobytu?

Zjisti více 

Očicháte nové vůně i
pachy!

Ne vždy to může být
příjemný zážitek, ale
silný dojem zůstane.

https://ftvs.cuni.cz/FTVS-1849.html
https://ftvs.cuni.cz/FTVS-1849.html


International student office

Samra Kovač
Koordinátorka pro Erasmus

Hana Dvořáková 
Koordinátorka pro zahraniční
studenty 

erasmus@ftvs.cuni.cz
iso@ftvs.cuni.cz

Objevíte nová místa!
Využijte svobodu

kamkoliv dojít, dojet
nebo doskočit!  



Chtěl/a bys pomoci? 

Zjisti více 

Poznáte sám sebe!
Zjistěte, co vás

opravdu baví a posilte
své sebevědomí tím,

co vše dokážete. 

https://ftvs.cuni.cz/FTVS-48.html


Mezinárodní tým FTVS

@international.prague.ftvs
Více o nás zde

https://instagram.com/international.prague.ftvs?igshid=YmMyMTA2M2Y=
https://ftvs.cuni.cz/FTVS-48.html


Erasmus Info
MeetUp

Board games
night

Tour de Prague
na kole 

Univerzita
našich příběhů

Co se nám povedlo?

Time to Erasmus 



Příprava akreditace pro
zapojení do

dobrovolnických aktivit
3Q 2022

Co se nám povedlo?

Příprava
projektové

žádosti
Erasmus+

Aktualizace
anglického

webu FTvS UK

Podání
projektové

žádosti Evropský
sbor solidarity

Týdenní akce
Sport Thursday

Administrativní
podpora

Příprava přehledu
destinací k
výjezdům



březen 2022 září 20221 264 km za 4,5h



22.-23.9. Orientation week International
students
26.-28.9. Orientation week Erasmus Students
27.9. Hřeje mě pohyb
28.9. Erasmus Gym Evropská
10.10. Univerzita našich příběhů
21.11. Univerzita našich příběhů
31.12. Univerzita našich příběhů
Září/říjen Natáčení UKa projektu

Co nás/vás čeká? 
Vyvětráte si hlavu!
Všechny starosti za

hranice nepřevezete. 



Získáte nové znalosti!
Cesta je cíl. Všímejte
si rozdílů a přivezte
do Čech nové know-

how! 



zážitků

122 univerzit 
26 zemí
6 jazyků

 



Proč?

Výstup z komfortní zóny 

Nová kultura 

Nové znalosti 

Samostatnost 

Přatelé 
Zážitky 



Jak se domluvíš? Procvičte si jazyky!
V cizině vás žádný
učitel nezachrání.

Nakonec vše musíte
říct sami!



Kdo a kdy?

V jakémkoliv ročníku kromě prvního Bc.

V  zimním i letním semestru (oba)

Dostatečně s předstihem  



Jak na to? Polož si pár otázek 
V jakém jazyce?
Kam?
Chci se učit/bavit?Vyber si školu 

Vyplň přihlášku
Napiš motivační dopis
Potvrď svojí jazykovou úroveň

Trocha papírování 
Zabal si 

Seznam univerzit zde

https://ftvs.cuni.cz/FTVS-1892-version1-prehled_partnerskych_univerzit.xls




Francouzština 
Trenérství 
Stipendium

Kodaň Nantes

Angličtina 
Výživa 
Stipendium



Dotazy?
 

@international.prague.ftvserasmus@ftvs.cuni.cz

Čas letí!Čas, kdy jste se nemohli
rozhoupat a vyjet užnechytíte! 

https://instagram.com/international.prague.ftvs?igshid=YmMyMTA2M2Y=


Děkujeme za pozornost 
a

tešíme se na vás! 


