
Univerzita nabizi studentitm 
moZnost zamitit do ciziny 
Na zacatku tohoto cyd
ne vstoupila Univerzi
ta Pardubice do druhe 
poloviny akademicke
ho roku - pro temef 8 
tisic vysokoskolaku za
calletni semestr. V 
techto dnech nabizi 
dve akce, ktere souvi
seji s jejich budouci ka
rierou. 
jar oslav Hubeny 
redaktor 1\IIF DNES 

PARDUBICE Po zkouskovem obdo
bf se studenti Univerzity Pardubice 
vracf do poslucha.ren a laboratoi'f. 
Vyuka v letnim semestru zacala stu
dentum vsech sedmi fakult. 

Nektei'f ze studentu se budou kro-

me vlastniho studia v prubehu se
mestru rozhodovat, zda vyuzit na
bfdky univerzity a stravit jeden ci 
dva semestry na zahranicnf vysoke 
skole. Aby meli rozhodovanf snazsf 
a vedeli, na kterou partnerskou uni
verzitu vycestovat a jak to v dane 
zemi chodf, mohou navstfvit Ve
letrh studentskych mobilit - Eras
mus+ Day neboli informacnf dny, 
ktere trvajf od vcerejska do 27. uno
ra postupne na vsech sedmi fakul
tach. 

, Letos poprve pi'ipravujeme in
formacnf dny zamerene na student
ske mobility vfcedenni a pi'imo v 
prostorach jednotlivych fakult. Stu
denti tak budou moci vyslechnout 
zazitky a zkusenosti z vyjezdu 
svych spoluzaku, ale i z vyjezdu aka
demiceych pracovniku na partner
ske univerzity dane fakulty. Sezna
mf se i s konkretnfmi podminkami 
fakultni casti vyberoveho i'fzenf," 
pi'iblizila nekolikadenni akci jedna 
z organizatorekjanat Voltrova z Cen-

tra mezinarodnfch mobilit Univerzi
ty Pardubice. 

Studenti, ktei'ijiz na studijnfm po
bytu v zahranici byli, svym kole
gum studentum ochotne poradf, 
pi'edajf informace poti'ebne k vyjez
du a o sve zkusenosti z pobytu v za
hraniCi se radi podelf. 

, V tuto chvfli je stale otevi'en por
tal na podanf pi'ihlasky na mezina
rodnf mobility realizovane v progra
mu Erasmus+ v nasleduj icfm akade
mickem roce, tedy 2018/2019. Uza
verku marne v polovine bi'ezna, tak
ze studenti majf jeste cas pi'emyslet 
a vybirat nejvhodnejsf univerzitu," 
dodala Voltrova. 

Do konce bi'ezna se uskutecni vy
berove i'fzenf, v nemz museji stu
denti prokazat pi'edevsim znalosti 
ciziho jazyka a schopnost domluvit 
se. Ke kladnemu vyi'fzeni zadosti 
jim rovnez pomuze dobry pro
spech za uplynuly akademicky rok 
a body navic mohou zfskat, jsou-li 
cleny spolku ESN Pardubice, ktery 

se stara o pi'ijizdejfcf zahranicni stu
denty. Kazdym rokem takto vyjfzdi 
na zkusenou do zahraniCi vice nez 
150 studentu Univerzity Pardubice. 

Vymenny program Evropske 
unie Erasmus slavf letos 30 let od 
sveho vzniku. Prvnf studenti z Uni
verzity Pardubice vycestovali za stu
diem do zahranicf jiz v roce 1997. 
Od te doby se jejich i'ady rok od 
roku rozsii'ujf. Studenti, ktei'f moz
nosti vycestovat na jeden semestr 
do zahranicf vyuzili, rozhodne neli
tujf. 

, Erasmus me urCite zmenil. A 
hodne. Jsem si vice jista sama se
bou, nebojfm se cest do zahranici, 
nebojfm se prace v zahranicf! Eras
mus mi rozsfi'il obzory a posunul 
me osobni hranice asi tak o 100 kilo
metru dal, nez bych vl'Ibec doufala, 
ze mohu dojft. Jsem odvaznejsf pi'i 
hledanf prace, pi'i jednani s lidmi, 
vyuzfvam vyzev," pi'iblizila klady 
studia v zahraniCf napi'fklad stu
dentka ]ana Fukasova, ktera loni 

uspesne ukoncila magisterske studi
um na Fakulte ekonomicko-sprav
nf. 

Ten to cyden zacfna i da!Sf akce za
mefena jiz na budoucf karieru stu
dentu. Kariernf centrum Univerzity 
Pardubice pro ne v tomto smyslu 
pi'ipravuje i'adu uzitecnych kurzu, 
workshopu a treninku zamefenych 
na karierni prupravu. 

Napi'fklad od sti'edy 21. unora na 
zajemce a ty podnikavejsf studenty 
ceka kurz ,Podnikni to! - uz na vys
ce", nebot' jak potvrzujf i pruzkumy 
z poslednf doby, az dve petiny stu
dentu uvazujf o vlastnfm podnika
nf. 

, V nasem kurzu si studenti pi'ipra
vf podnikatelsky zamer' odzkousf 
si minimalnf produkt, vyzkousf si 
marketing. Po celou dobu svou Cin
nost neustale validujf, zvazuji rizi
ka. Dulezitou soucastf je i rozpo
cet," i'ekla Iva Svobodova, vedouci 
Karierniho centra Univerzity Pardu
bice. 



ZahraniCni studenti Casto 
pfijiZdi z Turecka a Portugalska 
Pardubice - Tento tyden 
zacal na Univerzite Pardu
bice letni semestr. Zahajila 
ho take vice nez stovka no
vych zahranicnich studentu. 

Do Pardubic prijeli z 27 
zemi. Osmnact studentu 
pochazi z Turecka a dvanact 
z Portugalska, ale vzdelavat 
se na Univerzite Pardubice 
budou take mladi lide z Be
loruska, Polska, Spanelska, 
Chorvatska, Recka nebo 
Ukrajiny. Ke studiu si nej
castej i vybrali fakultu filo
zofickou a fakultu 
ekonomicko-spravni. Ale 
studuji i na dopravni fakul
te, fakulte elektrotechniky a 
informatiky ci fakulte 
chemicko-technologicke. 

0 novacky se staraji par
dubicti vysokoskolaci. ,Cesti 
studenti, kteri sami absol
vovali cast sveho studia na 

nektere nasi partnerske za
hranicni skole, provedli sve 
nove kolegy po kampusu, 
vysvetlili jim informace 
vztahujici se ke studiu a 
systemu vyuky u nas. Take 
jim ukazali mesto. Krome 
toho se studenti seznamo
vali s cestinou a absolvovali 
uvodni hodinu pro cizince," 
uvedla Jana Voltrova z Cen
tra mezinarodnich mobilit. 

0 

CELKEM 500 CIZINCU 
V letnim semestru studuje 
na fakultach Univerzity 
Pardubice celkem pres 500 
zahranicnich studentu, bud' 
v celych studijnich progra
mech a oborech, tedy vice 
let, nebo prijizdeji na uni
verzitu jen na jeden ci dva 
semestry, nejcasteji v ramci 
evropskeho vymenneho 
programu Erasmus+. {pro) 
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Na začátku tohoto týdne vstoupila Univerzita Pardubice do druhé poloviny akademického roku – pro 
téměř 8 tisíc vysokoškoláků začal letní semestr. V těchto dnech nabízí dvě akce, které souvisejí s 
jejich budoucí kariérou. 
 
PARDUBICE Po zkouškovém období se studenti Univerzity Pardubice vrací do poslucháren a 
laboratoří. Výuka v letním semestru začala studentům všech sedmi fakult. 
Někteří ze studentů se budou kromě vlastního studia v průběhu semestru rozhodovat, zda využít 
nabídky univerzity a strávit jeden či dva semestry na zahraniční vysoké škole. Aby měli rozhodování 
snazší a věděli, na kterou partnerskou univerzitu vycestovat a jak to v dané zemi chodí, mohou 
navštívit Veletrh studentských mobilit – Erasmus + Day neboli informační dny, které trvají od včerejška 
do 27. února postupně na všech sedmi fakultách. „Letos poprvé připravujeme informační dny 
zaměřené na studentské mobility vícedenní a přímo v prostorách jednotlivých fakult. Studenti tak 
budou moci vyslechnout zážitky a zkušenosti z výjezdů svých spolužáků, ale i z výjezdů 
akademických pracovníků na partnerské univerzity dané fakulty. Seznámí se i s konkrétními 
podmínkami fakultní části výběrového řízení,“ přiblížila několikadenní akci jedna z organizátorek Jana 
Voltrová z Centra mezinárodních mobilit Univerzity Pardubice. 
 Studenti, kteří již na studijním pobytu v zahraničí byli, svým kolegům studentům ochotně 
poradí, předají informace potřebné k výjezdu a o své zkušenosti z pobytu v zahraničí se rádi podělí. 
 „V tuto chvíli je stále otevřen portál na podání přihlášky na mezinárodní mobility realizované v 
programu Erasmus+ v následujícím akademickém roce, tedy 2018/2019. Uzávěrku máme v polovině 
března, takže studenti mají ještě čas přemýšlet a vybírat nejvhodnější univerzitu,“ dodala Voltrová. 
 Do konce března se uskuteční výběrové řízení, v němž musejí studenti prokázat především 
znalosti cizího jazyka a schopnost domluvit se. Ke kladnému vyřízení žádosti jim rovněž pomůže 
dobrý prospěch za uplynulý akademický rok a body navíc mohou získat, jsou-li členy spolku ESN 
Pardubice, který se stará o přijíždějící zahraniční studenty. Každým rokem takto vyjíždí na zkušenou 
do zahraničí více než 150 studentů Univerzity Pardubice. 
 Výměnný program Evropské unie Erasmus slaví letos 30 let od svého vzniku. První studenti z 
Univerzity Pardubice vycestovali za studiem do zahraničí již v roce 1997. Od té doby se jejich řady 
rok od roku rozšiřují. Studenti, kteří možnosti vycestovat na jeden semestr do zahraničí využili, 
rozhodně nelitují. „Erasmus mě určitě změnil. A hodně. Jsem si více jistá sama sebou, nebojím se 
cest do zahraničí, nebojím se práce v zahraničí! Erasmus mi rozšířil obzory a posunul mé osobní 
hranice asi tak o 100 kilometrů dál, než bych vůbec doufala, že mohu dojít. Jsem odvážnější při 
hledání práce, při jednání s lidmi, využívám výzev,“ přiblížila klady studia v zahraničí například 
studentka Jana Fukasová, která loni úspěšně ukončila magisterské studium na Fakultě ekonomicko-
správní. Tento týden začíná i další akce zaměřená již na budoucí kariéru studentů. Kariérní centrum 
Univerzity Pardubice pro ně v tomto smyslu připravuje řadu užitečných kurzů, workshopů a tréninků 
zaměřených na kariérní průpravu. 
 Například od středy 21. února na zájemce a ty podnikavější studenty čeká kurz „Podnikni to! – 
už na výšce“, neboť jak potvrzují i průzkumy z poslední doby, až dvě pětiny studentů uvažují o 
vlastním podnikání. „V našem kurzu si studenti připraví podnikatelský záměr, odzkouší si minimální 
produkt, vyzkouší si marketing. Po celou dobu svou činnost neustále validují, zvažují rizika. Důležitou 
součástí je i rozpočet,“ řekla Iva Svobodová, vedoucí Kariérního centra Univerzity Pardubice. 
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Pardubice – Tento týden začal na Univerzitě Pardubice letní semestr. Zahájila ho také více než 
stovka nových zahraničních studentů. 
 Do Pardubic přijeli z 27 zemí. Osmnáct studentů pochází z Turecka a dvanáct z Portugalska, 
ale vzdělávat se na Univerzitě Pardubice budou také mladí lidé z Běloruska, Polska, Španělska, 
Chorvatska, Řecka nebo Ukrajiny. Ke studiu si nejčastěji vybrali fakultu filozofickou a fakultu 
ekonomicko-správní. Ale studují i na dopravní fakultě, fakultě elektrotechniky a informatiky či fakultě 
chemicko-technologické. 
O nováčky se starají vysokoškoláci. „Čeští 
 kteří sami absolvovali část svého studia na některé naší partnerské zahraniční škole, provedli 
své nové kolegy po kampusu, vysvětlili jim informace vztahující se ke studiu a systému výuky u nás. 
Také jim ukázali město. Kromě toho se studenti seznamovali s češtinou a absolvovali úvodní hodinu 
pro cizince,“ uvedla Jana Voltrová z Centra mezinárodních mobilit. 
 
CELKEM 500 CIZINCŮ 
 
V letním semestru studuje na fakultách Univerzity Pardubice celkem přes 500 zahraničních 
studentů, buď v celých studijních programech a oborech, tedy více let, nebo přijíždějí na univerzitu 
jen na jeden či dva semestry, nejčastěji v rámci evropského výměnného programu Erasmus+. 
 
Region| Východní Čechy 
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Pardubice – Tento týden začal na Univerzitě Pardubice letní semestr. Zahájila ho také více než 
stovka nových zahraničních studentů. 
 
"Do Pardubic přijeli z 27 zemí. Osmnáct studentů pochází z Turecka a dvanáct z Portugalska. Ale 
vzdělávat se na Univerzitě Pardubice budou také mladí lidé z Běloruska, Polska, Španělska, 
Chorvatska, Řecka nebo Ukrajiny. Ke studiu si nejčastěji vybrali fakultu filozofickou a fakultu 
ekonomicko-správní. Ale studují i na dopravní fakultě, fakultě elektrotechniky a informatiky či fakultě 
chemicko-technologické.  O nováčky se starají pardubičtí vysokoškoláci. „Čeští studenti, kteří sami 
absolvovali část svého studia na některé naší partnerské zahraniční škole, provedli své nové kolegy 
po kampusu, vysvětlili jim informace vztahující se ke studiu a systému výuky u nás. Také jim ukázali 
město. Kromě toho se studenti seznamovali s češtinou a absolvovali úvodní hodinu pro cizince,“ 
uvedla Jana Voltrová z Centra mezinárodních mobilit. V letním semestru studuje na fakultách 
Univerzity Pardubice celkem přes 500 zahraničních studentů, buď v celých studijních programech a 
oborech, tedy více let, nebo přijíždějí na univerzitu jen na jeden či dva semestry, nejčastěji v rámci 
evropského výměnného programu Erasmus+." 
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