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Milé studentky, milí studenti, 

Zahraniční oddělení FF UP Vás srdečně zve na přednáškovou akci  
o možnostech výjezdů do zahraničí. Pokud nevíte, jak začít a kde hledat informace, na koho 
se obrátit, přijďte a dozvíte se vše, co potřebujete. 

DEN MOBILIT FF UP 

 30. 9.  

KDE: zasedací místnost děkanátu FF UP, (dv. č. 2.25), Křížkovského 10 

Program: 

 13:15 – 13:20  Úvodní slovo paní Pavlíny Flajšarové, proděkanky pro zahraniční záležitosti FF UP  

13:20 – 13:35  Jana Hořáková, koordinátorka výjezdů do zahraničí na FF UP představí možnosti 
studijních, pracovních a výzkumných pobytů (ERASMUS, CEEPUS, AIA, FREEMOVER  a 
další pro studenty, Bc., NMgr. i DSP programů, objasní administrativní stránku výjezdů, 
odpoví na otázky obecné, i konkrétní. Následně předá slovo studentům, kteří budou 
vyprávět o konkrétních zážitcích, které však platí i obecně, ať už se jedná o Erasmus, 
nebo Freemovera, o Evropu, nebo mimoevropský stát, studijní, nebo badatelský pobyt 

    
13:35 – 14:15  „Zaměřeno na Asii“  

INDONÉSIE: Tereza Pokorná a Natálie Wolfová, studentky Asijských studií se specializací 
na indonéský jazyk a kulturu, vám budou vyprávět o studiu v Indonésii. 
Tomáš Raizl – video o praktické stáži přes AISEC Indonesia, Local Office in UNDIP 

14:15 – 14:45 KOREA: Tereza Musálková a Leona Trčálková, studentky Korejštiny pro hospodářskou 
praxi – prezentace o studiu v Koreji a představí 
blog: https://chudnutivkoreji.tumblr.com/  

14:45 – 15:30 ČÍNA – 1. Říše středu: prezentace Kateřiny Hýblové. 2. Markéta Tomanová&její „tým“ – 
náš studijní pobyt v Číně 

15:30 – 15:50  „Zaměřeno na Rusko“ 
           RUSKO - Michaela Kočovská, studentka Ruské filologie – prezentace o studijním pobytu  
    Na Něvské vysoké škole jazyka a kultury v Petrohradu 
 

15:50 – 16:15  „Zaměřeno na pracovní stáže v EU i mimo EU“ – o stážích obecně i konkrétně 
Tereza Křížová – FRANCIE- Lycée Ker Anna a Vertige de L’Adour 
Kristýna Fortunová – BELGIE - České centrum Brusel 

Časy jsou orientační. 
 

 
  Akce je doprovázena výstavou fotografií o Indonésii & výstavou fotografií o Rusku očima 

studentek FF UP Terezy Pokorné a Michaely Kočovské:  
fotografie – Indonésie – v přízemí na Křížkovského 10  
fotografie – Rusko –  o patro níže – suterén, Křížkovského 10 
Výstavy jsou ke shlédnutí až do konce listopadu 2020 
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