
NABÍDKA MĚSÍČNÍ STÁŽE NA 

UNIVERZITĚ XIHUA V ČÍNĚ 
 

Studujte v zemi s tisíciletou historií! 

 

 

Kdo se může pobytu na Univerzitě Xihua zúčastnit? 

 Student jakéhokoliv programu prezenční i kombinované formy bakalářského (od 2. ročníku), 

magisterského a doktorského studia na PdF UP. Priorita bude dána studentům, kteří se ještě 

žádné měsíční stáže organizované PdF nezúčastnili. 

 

Kdy se pobyt uskuteční? 

 Plánovaný termín realizace stáže je v termínu duben 2020.   

Kolik studentů se může pobytu účastnit?  

 Měsíční stáž je určena pro 15 - 17 studentů PdF UP (z tohoto počtu mohou být max. 3 

studenti doktorského studia). 

Jaká je náplň stáže? 

 Účast na přednáškách a workshopech se zaměřením na oblasti: 

o Čínského umění a kultury. 

o Vzdělávaní žáků v mateřských a na základních školách. 

o Specifika vzdělávání a rehabilitace osob se zdravotním postižením. 

 Exkurze do vzdělávacích institucí (mateřské a základní školy, centra pro osoby se specifickými 

potřebami). 

 Možnost návštěvy města Chengdu, Pandí rezervace a dalších míst. 

Jaká je přibližná (rámcová) cena stáže? 

 Zpáteční letenka Praha – Chengdu – Praha (cca 17.000,- Kč) 

 Ubytování v univerzitním hotelu & školné (cca 18.000,- Kč) 

Další náklady: 

 Strava 

 Výlety 

 Transfery z/na letiště, náklady spojené s vystavením pasu a povolením k pobytu v Číně (VÍZA) 

apod. 

Každý úspěšně vybraný student dostane stipendium na podporu studia v zahraničí v celkové výši 

35 000,- Kč a cestovní pojištění. 

 

 



Kde získám další informace? 

 Obecné informace o Xihua University jsou přístupné na webových stránkách: 

http://www.xhu.edu.cn/. 

 Zahraniční oddělení PdF. 

Do kdy a jak se mohu přihlásit? 

 Termín podání závazných přihlášek a povinných příloh je dne 07.01.2020 do 12:00 hod.   

 Originál závazné přihlášky a povinných příloh v TIŠTĚNÉ podobě dodejte na Zahraniční 

oddělení Pedagogické fakulty UP (hlavní budova PdF, Žižkovo nám. 5, 2. patro, dveře č. 

3.43). 

 Plánovaný termín realizace ústního pohovoru je dne 14.01.2020. 

 Přihlášku na stáž naleznete na https://www.pdf.upol.cz/student/zahranicni-vztahy/. 

 

Jaké jsou povinné přílohy a požadavky: 

 řádně vyplněná a podepsaná závazná přihláška; 

 životopis; 

 motivační dopis v anglickém jazyce (1500 – 1800 znaků); 

 výpis dosavadních výsledků studia; 

 znalost anglického jazyka na úrovni minimálně B1 (doložená zkouškou v rámci studia na UP, 

státní maturitní zkouškou, certifikátem z jazykové školy, nebo jiným osvědčením, např. 

TOEFL, IELTS); 

 znalost čínského jazyka výhodou. 

 

Každý zájemce musí mít ke dni konání ústního pohovoru vyhotoven PLATNÝ CESTOVNÍ PAS (platnost 

pasu musí být nejméně do 11/2020). 


