
Příchozí studenti__________________________________________________________  

  

Zde můžete najít užitečné informace o naší instituci- Pädagogische Hochschule Kärnten /  

Viktor Frankl Hochschule (Pedagogická vysoká škola Korutany/ Vysoká škola Viktora 

Frankla).  

UCTE (University College for Teacher Education- Univerzita učitelského vzdělání) se 

nachází v Klagenfurtu am Wörthersee, Rakousko. Více o městě a zemi si můžete přečíst v 

naší brožuře. Pokud jste si vybrali studium na naší University College for Teacher Education, 

máte tři cesty, kterými se můžete vydat. Zde naleznete studijní plány pro všechny tři 

specializace:  

• primary school teacher  

• secondary school teacher  

• teacher for children with special needs  

Jazykem na naší instituci je obvykle němčina, ale jsou zde k dispozici i kurzy vyučované buď 

v angličtině, nebo bilingválně. Pro budoucí učitele angličtiny jsou kurzy vedeny automaticky v 

anglickém jazyce. Zajišťujeme také speciální jazykové kurzy ve slovinském a italském jazyce. 

Můžete se zúčastnit německého intenzivního kurzu bez ohledu na to, jaké jsou vaše dosavadní 

jazykové znalosti. Nabízíme obě varianty - jak německé kurzy pro pokročilé studenty, tak pro 

začínající studenty. V Rakousku máte nejlepší možnost naučit se různé světové jazyky.  

Modules  

  

Pokud jste se rozhodli studovat na naší instituci, vyplňte, prosím, včas a zašlete the application 

form.  

Období podávání přihlášek ke studiu   

Nejzazší termín přihlašování do zimního semestru 2016/2017 je do 1. června 2016. Semestr 

začíná 19. září 2016 a trvá do 31. ledna 2017.  

http://www2.ph-kaernten.ac.at/fileadmin/media/internationales/Curriculum_V_2008_primary_.pdf
http://www2.ph-kaernten.ac.at/fileadmin/media/internationales/Curriculum_V_2008_primary_.pdf
http://www2.ph-kaernten.ac.at/fileadmin/media/internationales/Curriculum_H_2008_secondary_.pdf
http://www2.ph-kaernten.ac.at/fileadmin/media/internationales/Curriculum_H_2008_secondary_.pdf
http://www2.ph-kaernten.ac.at/fileadmin/media/internationales/Curriculum_S_2008_special_.pdf
http://www2.ph-kaernten.ac.at/fileadmin/media/internationales/Curriculum_S_2008_special_.pdf
http://www2.ph-kaernten.ac.at/fileadmin/media/internationales/modules.pdf
http://www2.ph-kaernten.ac.at/fileadmin/media/internationales/modules.pdf
http://www2.ph-kaernten.ac.at/fileadmin/media/internationales/IS_application_form.pdf
http://www2.ph-kaernten.ac.at/fileadmin/media/internationales/IS_application_form.pdf
http://www2.ph-kaernten.ac.at/fileadmin/media/internationales/IS_application_form.pdf
http://www2.ph-kaernten.ac.at/fileadmin/media/internationales/IS_application_form.pdf


Nejzazší termín přihlašování do letního semestru 2017 je 1. prosince 2016. Semestr začíná 20. 

února  

2016 a trvá do 30. června 2017.  

Máme k dispozici omezený počet studijních míst. Studenti, kteří podají žádost o studium na  

UCTE, obdrží po skončení přihlašovací doby dopis o přijetí (Letter of Acceptance), nebo dopis 

o zamítnutí (Letter of Refusal).   

Pro detailnější a ucelenější informace nás můžete kontaktovat 

international.office@phkaernten.ac.at and andriana.mylchuk@ph-kaernten.ac.at.   

Prací kanceláře pro mezinárodní záležitosti je starat se o všechny ERASMUS+ studenty. 

Doufáme, že si pobyt u nás užijete, naučíte se co nejvíce nových vědomostí a získáte mnoho 

nezapomenutelných zážitků.  

  

Pia-Maria Rabensteiner   

Vedoucí kanceláře pro mezinárodní záležitosti   

  

https://www.ph-online.ac.at/ph-ktn/visitenkarte.show_vcard?pPersonenId=453197F4325CB910&pPersonenGruppe=3
https://www.ph-online.ac.at/ph-ktn/visitenkarte.show_vcard?pPersonenId=453197F4325CB910&pPersonenGruppe=3
https://www.ph-online.ac.at/ph-ktn/visitenkarte.show_vcard?pPersonenId=453197F4325CB910&pPersonenGruppe=3
https://www.ph-online.ac.at/ph-ktn/visitenkarte.show_vcard?pPersonenId=453197F4325CB910&pPersonenGruppe=3
https://www.ph-online.ac.at/ph-ktn/visitenkarte.show_vcard?pPersonenId=453197F4325CB910&pPersonenGruppe=3

