
S FSE za hranice ...

U N I V E R Z I T A  J .  E .  P U R K Y N Ě  V  Ú S T Í  N A D  L A B E M ,  F a k u l t a  s o c i á l n ě  e k o n o m i c k á



Kombinovaná (dálková) forma studia

Bakalářské studium

Ekonomika a management 
Regionální rozvoj a veřejná správa 
Sociální práce

....a co je jednou z nejlepších věcí u nás? → → →

Nabízíme tyto studijní obory: 

Prezenční (denní) forma studia

Bakalářské studim

Ekonomika a management
Regionální rozvoj a veřejná správa
Sociální práce

Navazující magisterské studium

Ekonomika  a management 
Regionální rozvoj a veřejná správa 
Řízení v sociální práci 
 
Doktorské studium

Aplikovaná ekonomie a správa



....možnost studia v zahraničí! 

Každý student má možnost vycesto-
vat na 12 měsíců v bakalářském,  
na 12 měsíců v navazujícím magist-
erském a na 12 měsíců v doktorském 
typu studia! Tedy celkem 36 měsíců 
může každý student strávit poby-
tem v zahraničí a získávat tak cenné 
studijní i pracovní zkušenosti.

Pobyty v zahraničí lze uskutečnit 
formou studijního pobytu nebo 
praktické stáže. Minimální délka  
studijního pobytu jsou 3 měsíce, 
u praktické stáže jsou to měsíce 2.



Kdo chce vyjet, 
nemusí se ničeho bát! 

Přihlášení na studijní pobyt nebo i prak-
tickou stáž je jednoduché - stačí vyplnit 
pár řádků v nové online aplikaci, udělat 
pár kliků a jste přihlášení!
 
→ mobility.ujep.cz

Již mnoho studentů vše zvládlo a vyrazilo 
do světa na zkušenou...

Jak na svůj pobyt za hranicemi vzpomínají??? → → →



Seznam se s Kristýnou.  

Kristýna byla na studijním pobytu ve Španělsku, v San 
Sebastianu.
 
Kristýna byla na studijním pobytu ve Skotsku, v Paisley.
 
Kristýna byla na praktické stáži na Kanárských ostro-
vech, na Lanzarote.
 
Kristýna se nebála a vyrazila za hranice! 

Kristýna se naučila skvěle anglicky a získala cenné 
zkušenosti.
 
Kristýna má spoustu kamarádů z celého světa.

Buď jako Kristýna!!!



Kristýna K.
Španělsko – Lanzarote
LS 2019/2020

Díky! Praktická stáž ve 4* rodinném hotelu mi dala 
mnoho zkušeností, které se mi určitě budou hodit 
v profesním životě. 

Na Kanárech jsem naprosto propadla tamějšímu 
životu. Vyzkoušela jsem si potápění, šnorchlování 
a surfování, už se nemůžu dočkat až se tam zase 
vrátím.



Kristýna K.
Spojené Království – Paisley
ZS 2018/2019

Ve Skotsku jsem se zamilovala do přírody. Procesto-
vala jsem to tam skrz na skrz a pokaždé jsem byla 
uchvácená. Je naprosto úžasné, jak je tam příroda 
nedotčená a jak hraje barvami.

Kristýna K.
Španělsko - San Sebastian
LS 2017/2018

Už od malička jsem vždycky obdivovala ces-
tovatele a lidi, kteří žili v zahraničí. Měla jsem 
vždy pocit, že je k tomu potřeba obrovská 
odvaha a kuráž. ...díky Erasmu jsem zjistila, 
že když se chce, tak stačí prostě  do toho 
„skočit po hlavě“ a nerozmýšlet se.



Kristýna Š.
Estonsko – Tallinn
LS 2017/2018

Když jsem seděla v odletové hale, nikdy by mě nenapadlo, jak moc mi Erasmus změní život.
Naučila jsem se nebát se vyjádřit svůj názor, mluvit v jazyku, který není mým mateřským a nebát se dělat chyby.

Alena B.
Itálie – Neapol
LS 2017/2018

Za každý večer si zde bez námahy vytvoříte několik nových přátel, stačí, když zajdete na náměstí, kde se schází 
jak místní, tak zahraniční studenti.

I přes osobitost a svéráznost města se tam rády vracíme, domů si vždy přivezeme dobré víno ale i pár kilo navíc, 
díky úžasným gelateriím (zmrzlinám), pizzeriím (nejlepší pizza na světě, VÁŽNĚ) a neapolským streetfoodům.

Dokážu bezprostředně komunikovat s lidmi hovořícími jiným rodným jazykem.



Bára S.
Itálie – Neapol
LS 2017/2018

Mít odhodlání vystoupit ze své komfortní zóny.

Erasmus mě naučil, jak krásná může být cizí kultura, 
zvyky. Jak přátelští mohou být lidé, i když je mezi námi 
jazyková bariéra.

Cestujte. Možná vás i jako mě překvapí, že narazíte 
i na místa, která v brožurách nenajdete, ale vyrazí 
Vám dech.

Erasmus pro mě navždy zůstane v srdci, stejně jako 
lidé ze všech koutů světa, které nyní můžeme nazývat 
kamarády.

Stanislav K.
Itálie – Verona
ZS 2019/2018

Doma v ČR jsem byl často negativní, bez nálady, 
nebo smutný. Ale tady se jenom usmívám a nebyla 
minuta, kdy bych byl smutný. Ráno se probudím,  
a když si dělám kafe, směju se i nahlas, jak to včera 
bylo skvělý a dneska to zažiji znovu!

Na jaký zážitek budu vzpomínat do konce života? 
Tohle je jednoduché, na každý prožitý den tady, 
možná je to lidmi co jsem poznal, možná jsem se 
do života zde zamiloval, ale nebude jediný den, 
který zapomenu! 



Vojtěch L.
Španělsko - Murcia
ZS 2018/2019

Na Erasmus stáž jsem chtěl, ale zároveň jsem tam chtěl být s přítelkyní. Po tom, co jsme si vybrali zemi, zněl úkol jasně: Najít se ve 
Španělsku firmy ve stejném, nebo alespoň blízkém městě. A tak začlo hledání. Napsal jsem 84 emailů, z toho mě 3 společnosti chtěly. 
Podařilo se nám sehnat stáž ve stejném městě, v Murcii, 700m od sebe. První fáze úspěšně splněna. 

A tak jsme tady, ve Španělsku, spíme v dodávce, co jsme v ČR začali přestavovat a pořád ještě nemáme hotovo. Přes týden práce ve 
firmě, o víkendu práce na autě. Je to zápřah, ale stojí to za to. 

A práce? Ta je super. Jsem cyklista a našel jsem si firmu, která provozuje cykloobchod, půjčovnu kol a dělá výlety po okolí. Kolektiv je 
tu super. Počasí je tu perfektní, teploty zatím 25-30 stupňů, většinu dní jasno (300 dní v roce). 

Marek P.
Německo – Schmalkalden
ZS 2019/2018

Chtěl jsem zmizet alespoň na pár měsíců pryč do přírody, kde je klídek a není moc lidí. 



Michaela D.
Portugalsko – Leiria
ZS 2018/2019

Erasmus mi jednoznačně dal školu života od A do Z! 
Na Erasmu se člověk musí spolehnout jenom sám na 
sebe, maximálně na kamaráda, se kterým tam v tu 
chvíli je.

Vždycky jsem byla člověk, který chtěl cestovat, ale víc 
sem byla srab, který nechtěl opustit tu svojí komfortní 
zónu.

Markéta V.
Německo – Drážďany
ZS 2019/2020

Erasmus mě rozhodně změnil. A myslím, že v dobrém. 
Tím, že jsem se styděla mluvit, tak tahle zkušenost je 
pro mě určitě pozitivní. Hodně jsem se osamostatnila 
a začala si svůj čas více plánovat.

Chtěla jsem zlepšit své jazykové schopnosti, poznat 
nové lidi a vyzkoušet studium na jiné škole než je 
UJEP.

Na erasmu překračuji podle mého denně své hranice, 
protože mluvit v němčině na UNI a prezentovat před 
lidmi pro mě bylo už na ujepu peklo. Naštěstí jsem se 
tady „zaklimatizovala“, takže se překonávám a zatím 
je to fajn.



Markéta B.
Porutgalsko – Leiria
ZS 2019/2020

Vyjet na Erasmus + je pro mě jednoznačně investice 
do sebe samotné, kterou 100 % obracuji ve svůj osobní 
zisk.

Kamila K.
Portugalsko – Leiria
ZS 2018/2019

Je to skvělá zkušenost kdy si vyzkoušíte žít pár měsíců 
v jiné zemi, s neznámými lidmi, všechno je prostě na Vás.



Michal L.
Portugalsko – Leiria
ZS 2019/2020

Jací jsou místní lidé? Jiní a to je podle mého názoru 
hlavní pozitivum cestování s Erasmus+. I když není 
Portugalsko od ČR velmi vzdálené, je rozdíl v povahách 
velký. Není to špatné, je to prostě jiné a to je na cestová-
ní a žití v jiném státě to nejlepší. 

Dominika N.
Spojené Království – Paisley
ZS 2018/2019

Po Erasmu pro mě není problém se s kýmkoli bavit 
anglicky, ba naopak, jsem za to ráda. Naučila jsem se 
vnímat v angličtině jak výklad lektora, jeho prezentaci, 
tak konverzovat se spolužáky zároveň.



Václav D.
Spojené Království – Paisley
LS 2017/2018

Erasmus mě nabyl drahocennými zkušenostmi,  
a naučil mně se přizpůsobit situaci, která nemusí 
být vždy příznivá. 

Kateřina Š.
Spojené Království – Paisley
ZS 2018/2019

Co mě Erasmus naučil? 
- zbytečně se tolik nebát nových věcí, ono to vždy nějak  
 dopadne
- věřit víc v sama sebe, protože kdo jiný to za nás udělá,  
 že?



Daniel V.
Slovinsko – Maribor
ZS 2019/2020

Hned během prvních dnů jsem se seznámil s lidmi ze 
všech koutů Světa, se kterými jsem měl možnost pozná-
vat Maribor a jeho okolí, krásnou přírodu, ale i bary  
a kulturní akce. 
 
Pochybuji, že se ještě někdy v životě naskytne příleži-
tost, aby vám někdo zaplatil studium a pobyt v zahra-
ničí. Pokud máte strach z jazykové bariéry, tak tím spíš 
byste měli vyrazit, po pár dnech s novými přáteli a pár 
přednáškách v angličtině zjistíte, že jste se posunuli  
o level výš, tak jako já.

Petra V.
Slovensko – Bratislava
ZS 2017/2018

Na svůj pobyt mám velice hezké vzpomínky, na univer-
zitě byli vstřícní a milí, okolí Bratislavy krásné a oboha-
cení o zážitky a odborné informace velký.



Kristýna H.
Slovinsko – Maribor
LS 2017/2018

Já jsem jela, protože jsem chtěla změnu a zažít něco nové-
ho. V době, kdy jsem se rozhodla, jsem byla v posledním 
ročníku navazujícího studia. Takže to bylo teď, anebo 
nikdy…

Adéla S.
Španělsko – San Sebastian
ZS 2018/2019

Rozhodla jsem se vyjet na Erasmus právě kvůli tomu, abych 
si zlepšila angličtinu a španělštinu. Určitě jsem se zlepšila 
ve všech směrech, především v komunikaci v angličtině, ale 
čekala jsem, že se více posunu. 

Určitě bych všem, co se rozhodují jet na Erasmus, dopo-
ručila, aby vycestovali opravdu jen sami, protože pokud 
vycestují s nějakým spolužákem, tak se může stát to co nám, 
že většinu pobytu budou komunikovat v češtině. Sice je to 
ze začátku dobré, že tam na nic nejste samotný, ale zpětně 
to považuji za hroznou škodu, že jsme se více nezlepšili 
v jazyce a nenašli si tolik kamarádů.



Lukáš N.
Itálie – Trento
LS 2013/2014

Naučil mě vařit. Naučil jsem se být samostatný a nebýt závislý 
na ostatních lidech. Před tím, než jsem vyrazil na Erasmus, 
jsem nedokázal jít někam sám (například si sám sednout do 
kavárny nebo restaurace), také jsem okolo sebe stále potřebo-
val mít lidi, ale na Erasmu se vše změnilo. Už mi nepřijde divné 
si jít někam sám sednout nebo jet sám na výlet.

Erasmus byl to takový ten zlomový bod v životě, kde se 
všechno změní a člověk vše začne vnímat jinak. Hodně jsem 
se osamostatnil, přestal jsem se poutat na lidi, naučil jsem se 
vařit a zamiloval si cestování...

Na Erasmu jsem potkal tam lásku svého života. Jsme spolu už 
skoro 6 let a jsme zasnoubení. Vztahy na dálku jsou náročné, 
ale všechno jde, když se chce.

Doma mi vše přišlo moc monotónní. Přihlásit se na Erasmus 
bylo to nejlepší rozhodnutí v mém životě.

Po více jak roce a půl v zahraničí už nedokážu být na jednom 
místě. Jsem dost neposedný. A začal jsem svůj život dělit na 
semestry (kapitoly). Asi síla zvyku.  

Daniela K.
Španělsko – San Sebastian, Lanzarote
LS 2017/2018, LS 2019/2020

Erasmus mě naučil samostatnosti, také mě to naučilo lepší 
komunikaci, musela jsem řešit různé náhlé situace a zacho-
vat chladnou hlavu.

Erasmus mě hodně změnil v celkovém vnímání lidí, okolí, 
světa, určitě jsem hodně „dospěla“, oproti svým vrstevníkům 
jsem úplně jiná, se vší skromností bych řekla i rozumnější, 
umírněnější, což si myslím, že by o sobě řekl i kdokoliv jiný, 
kdo byl na Erasmu.



Lukáš N.
Itálie – Neapol
ZS 2017/2018

Na každé akci poznáte nové lidi. Hlavní je se nestydět  
a nebát se, konec konců jsme na tom byli všichni stejně.

Lukáš N.
Vietnam – Nha Trang
ZS 2016/2017

Nevěděl jsem, zda chci vůbec na navazující stu-
dium, ale pak jsem si řekl, že takovou možnost 
jako strávit semestr v zemi mého původu, kam 
jsem jezdil vždy jen na měsíc na dovolenou, 
by byl splněný sen. Takže jsem se vzchopil, 
pořádně se do studií opřel, abych si ten sen 
mohl splnit.



a kam vyrazíš Ty? ...



Fakulta sociálně ekonomická UJEP 
Moskevská 54 

Ústí nad Labem

E-mail: erasmus.fse@ujep.cz 
Tel.:+420 475 284 718

https://www.facebook.com/FSE.UJEP/ 
@fseujep

S FSE za hranice ...


