VÍTEJTE NA DOMOVSKÉ STRÁNCE
KANCELÁŘE PRO MEZINÁRODNÍ
VZTAHY

Vážení studenti, vážení zaměstnanci,
na těchto stránkách můžete najít informace o
mezinárodních spolupracích naší instituce, o partnerských institucích, o posledních novinkách
z naší kanceláře, stejně tak všechny nezbytné informace pro přijíždějící a vyjíždějící studenty a
zaměstnance.
Kancelář pro mezinárodní vztahy (The Office for International Affairs) v rámci univerzity
učitelského vzdělání (The University College of Teacher Education) koordinuje mezinárodní
spolupráci v oblasti vzdělávání se svými partnerskými institucemi (univerzity a vyšší odborné
školy) a obchodními partnery.
Kancelář pro mezinárodní vztahy řídí programy mobilit pro studenty a zaměstnance, stejně jako
organizuje mezinárodní setkání v rámci pedagogiky, kde hostí odborníky v oboru pedagogiky
z celé Evropy a také ze zemí jiných kontinentů. Navíc kancelář poskytuje podporu pro
přijíždějící mezinárodní studenty a zaměstnance a stejně také podporuje studenty účastnící se
zahraniční stáže.
The University College of Teacher Education má více než 100 mezinárodních smluv s 30
evropskými a neevropskými univerzitami či vyššími odbornými školami. Nové spolupráce
nabízí ještě lepší síť partnerů pro naše studenty a zaměstnance.

Abychom vám přiblížili místo, v němž se nachází naše univerzita, poskytneme vám o něm pár
bližších informací. Klagenfurt am Wörthersee je hlavním městem oblasti Korutan, jedné z
devíti spolkových zemí Rakouska. Toto město má téměř 95 000 obyvatel. Klagenfurt neleží
pouze u velkého jezera Wörthersee, ale také mezi Alpami a mořem, v blízkosti Slovinska a
Itálie (Alpe-Adria-Region).
Nachází se v trojúhelníku tří různých kultur: rakouské, italské a slovinské. Město nabízí bohaté
sportovní vyžití během zimní i letní sezóny. Po celý rok se zde konají různé kulturní akce, ať
už v Klagenfurtu nebo v blízkém okolí Korutan.

Lidé v Korutanech jsou velmi otevření a přátelští, rádi zpívají a užívají si dobré kuchyně.
Další informace jsou k dispozici v brožuře.

TAKE YOUR CHANCE

Zveme vás k bližšímu seznámení se s nabídkou naší instituce. V nabídce si můžete vybrat jazyk,
který je pro vás nejvhodnější.

Pia-Maria Rabensteiner
Vedoucí kanceláře pro mezinárodní záležitosti
(Servicestelle "Bildungskooperationen und internationale Kontakte")

