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  http://www.ntu.edu.sg

Participující fakulty: FF, FSV, PřF
Počet míst: 1 roční/2 semestrální pobyty

Webové stránky pro studentskou výměnu:
  International Exchange Students
  Application Procedure

• Semester 1 (Fall): August – ?December
• Semester 2 (Spring): January – May

V případě, že je student na zahraniční univerzitu vybrán, je nominovám univerzitním koordinátorem UK prostřednictvím 
nominačního portálu  (nejpozději do 15.března, resp. září). Student poté vyplní online přihlášku ve stanoveném termínu,
viz níže.

Nanyang Technological University

  http://www.ntu.edu.sg

Participující fakulty: FF, FSV, PřF
Počet míst: 1 roční/2 semestrální pobyty

Webové stránky pro studentskou výměnu:
  International Exchange Students

http://www.ntu.edu.sg/Pages/home.aspx
http://global.ntu.edu.sg/GMP/GEMTrailblazer/Pages/GEMTrailblazer.aspx
http://global.ntu.edu.sg/GMP/GEMTrailblazer/GEMTrailblazerexchange/Whenyouapply/Pages/ApplyNow.aspx
https://venus.wis.ntu.edu.sg/OGEM_NPORTAL/Partner/Login.aspx
http://www.ntu.edu.sg/Pages/home.aspx
http://global.ntu.edu.sg/GMP/GEMTrailblazer/Pages/GEMTrailblazer.aspx
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Odkaz na webové stránky univerzity můžeme dát přímo do záhlaví a udělat z něho "tlačítko", text můžeme pilovat -
třeba "na web" a podobně


