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University of Barcelona

Jedna z 
nejprestižnějších 
univerzit ve 
Španělsku

01
Široká nabídka 
kurzů v anglickém, 
španělském i 
katalánském 
jazyce

02
Interaktivní výuka, 
mimoškolní práce 
ve skupinách, 
praxe

03
Možnost poznávat 
krásy Barcelony, 
Katalánska a užít si 
moře

04
Doporučuji 
navštívit místa 
jako: Montserrat, 
Tarragona, Girona, 
Sitges

05



Faculty of Education – Social Work
Proč a jak jsem ji vybral

 Zájem o region kvůli bakalářské práci v oboru politologie

 Dlouhodobý sen studovat v Barceloně na kvalitní instituci

 Rozlehlý kampus s palácem a parky

 Zlepšení v jazyce

Proces mého výběru skrze jiný ústav

1) Zjistit podmínky vysílajícího institutu

2) Mít povolení institutu, na kterém studujete

3) Mít povolení zahraničního pracoviště



Jaké kurzy jsem absolvoval

Cultural Aspects 
of English-
Speaking 
Countries

English 
Language 

Pronunciation

International 
Social Policies 

and Social Work

Teaching 
Geography

Catalonia: 
History, lang. 

and sport

Catalan 
Language



UBYTOVÁNÍ

 Služba Uniplaces

 Měsíčně 300€

 Samostatný pokoj

 Výhody: Jistota ubytování

 Nevýhody: Nemožnost vidět 

pokoj jinak než skrze fotografii 

 MHD: 90€ / 90 dní

 Letecká doprava:

 Praha – BCN (LS 2017): 2500,-

 Jinak (Ryanair): 1300,- a méně

DOPRAVA



STÁŽ



Části

Dobrovolná neplacená 
část 

(únor – červen)

01
Část s programem 
Erasmus+ 

(červenec - srpen)

02



Získání stáže

 Výběr organizace (vlastní / databáze)

 Kontaktování, domluva a podpis prvních dokumentů

 Sestavení plánu aktivit a potvrzení ze strany UK – WebApps přihláška

 Podepsání smlouvy na rektorátu UK



Pracovní podmínky

 20 hodin / týden

 Nepravidelná pracovní doba (nejčastěji odpolední / večerní směna)

 Práce o víkendech

 Různorodé prostředí: kancelář, příroda, Barcelona, jiná města

 Aktivity: kancelářské práce, pořádání výletů, organizování událostí, 

pořizování fotek a videí, účast a zápisy z akcí a jednání, reprezentace a 

výpomoc na akcích, …



Co vidět

Barcelona



Co vidět

Barcelona



Kam v okolí

Andorra



Kam v okolí

Tarragona



Kam v okolí

Tarragona



Kam vyjet dál

Valencie



Kam vyjet dál

Valencie



Kam vyjet dál

Porto



A kam na za studiem příště? 



Kontakt

Pavel Tomáš Řehák
Email: 

rehak@paveltom.com
LinkedIN: 

www.paveltom.com

Organizace: 

Youth ProActive, z. s.

www.proaktivni.org

mailto:rehak@paveltom.com
http://www.paveltom.com/

