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V Brně 6.2.2018 

Veřejné výběrové řízení na studijní pobyty ERASMUS+ 2018/2019 

Vážené studentky, vážení studenti,  

zasílám informace o studijních nebo pracovních pobytech v zahraničí. Jedna z možností jak studijní 

nebo pracovní pobyt uskutečnit je využít program Erasmus+, další možnosti jsou uvedeny na 

stránkách Centra zahraniční spolupráce: http://czs.muni.cz. V případě studijního pobytu je nutné 

využít stávající smlouvu mezi MU a zahraniční univerzitou v EU, pro pracovní pobyt to nutné není, 

hledáte si zahraniční instituci sami (detailní postup pro zařizování pracovní stáže je na 

https://czs.muni.cz/cs/student-mu/prakticke-staze/erasmus). Nově lze využít i tzv. kreditové mobility 

mimo EU, viz https://czs.muni.cz/cs/student-mu/studijni-pobyty/erasmus-icm. Seznam zahraničních 

univerzit v EU, se kterými má Ústav experimentální biologie bilaterální smlouvu, je uveden níže, 

v omezené míře je možné použít i smlouvy z jiných ústavů (Antropologie, Botanika a zoologie, 

Chemie, RECETOX…). Každá ze smluv má svoji historii, obvykle ji uzavírá akademický pracovník 

se svým kolegou v zahraničí pro výměnu svých studentů pracujících na stejném tématu. Je proto 

nutné respektovat přednost uchazečů z pracoviště toho, kdo smlouvu uzavíral. Délka studijního 

pobytu je 3-12 měsíců a je nutné také dodržet úroveň studia uvedenou ve smlouvě.  

  

Výběrové řízení probíhá od 29. ledna do 25. února 2018, k tomuto termínu zašlete elektronickou 

přihlášku: https://isois.ois.muni.cz/public/application-outgoing/, součástí přihlášky je motivační dopis 

v češtině. V týdnu 26.2.-2.3.2018 proběhne osobní pohovor s uchazeči. V přihlášce se automaticky 

zpřístupňuje studijní průměr studenta, další dokumenty (jazykové certifikáty, absolvované kurzy aj.) 

nejsou povinné, ale doporučené, všechny parametry budou zohledněny při výběrovém řízení.  

Další informace o studijních pobytech Erasmus+ jsou na stránkách Centra zahraniční spolupráce MU 

(https://czs.muni.cz/cs/student-mu/studijni-pobyty/erasmus-evropa). Ještě před nominací si na této 

adrese prostudujte podmínky, které musí zájemci splňovat a administrativní postupy, které čekají 

zájemce po případné nominaci. Seznamte se zejména s kvalifikačními podmínkami, jejich 

prostudování potvrzujete i v průběhu vyplňování přihlášky.  

Upozorňuji zejména na tyto podmínky: 

- v době výjezdu ukončený první ročník Bc. studia  

- délka studijního pobytu - minimálně 3 měsíce 

- za semestr na studijním pobytu musíte získat min. 20 ECTS kreditů 

- po celou dobu pobytu musíte být studentem/studentkou MU (ale nemusíte být občanem ČR) 

- jazyková vybavenost – schopnost komunikace v angličtině, popř. španělštině aj., některé  

     univerzity požadují jazykové certifikáty (ověřte si to na stránkách univerzit!) 
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Opakované studijní pobyty studentů jsou v rámci programu Erasmus+ možné, avšak vzhledem k 

limitovaným finančním prostředkům, jež jsou na tuto aktivitu vyhrazeny, mohou být studenti (za 

splnění ostatních výběrových kritérií) ve výběrovém řízení upřednostňováni následovně: 

1. studenti, kteří v minulosti nerealizovali studijní pobyt v rámci programu Erasmus+, LLP Erasmus, 

Socrates 

2. studenti, kteří v daném akademickém roce plánují uskutečnit pouze jeden studijní pobyt v rámci 

programu Erasmus+ 

3. ostatní 

Několik dalších informací a doporučení: 

- můžete jet zejména studovat (absolvovat zvolené předměty na zahraniční univerzitě), ale náplní 

práce může být i realizace části diplomové či disertační práce apod.  

- v případě, že chcete na zahraniční univerzitě studovat, seznamte se ještě před přihlášením do 

nominací s podmínkami studia na dané univerzitě (zda jsou vyučovány předměty, které se hodí do 

vašeho oboru, v jakém jazyce aj.), protože před odjezdem budete muset předložit studijní plán 

(Learning agreement) s výčtem předmětů a kreditů, které plánujete studovat (jen takové vám budou 

po návratu uznány)  

- pozor na povinné předměty – velmi těžko naleznete odpovídající předměty v zahraničí, většinou je 

musíte splnit na MU – prodloužit studium nebo se domluvit s vyučujícím, zda je možné předmět 

absolvovat individuálně 

- uvažujte také o finančních podmínkách zahraničního pobytu – viz aktuální výše stipendií, 

stipendium je možné navýšit pro socio-ekonomicky znevýhodněné studenty  

- zkušenosti jiných studentů na dané univerzitě, z dané země lze získat na www.erasmus-

databaze.naep.cz  

- projděte si určitě všechny další detaily týkající se studijních pobytů Erasmus+ na czs.muni.cz.  

 

 

 

S pozdravem 

doc. RNDr. Pavel Hyršl, PhD. 

 

Ústav experimentální biologie 

Oddělení fyziologie živočichů a imunologie 

UKB A36/123 

tel.: 549494510 

e-mail: hyrsl@sci.muni.cz 
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Seznam zahraničních univerzit – smlouvy Ústav experimentální biologie 

 

 

Oborový koordinátor 
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Hyršl Barcelona, Universitat ES   2 10 I/A 

Hyršl Lleida, U. ES   1 6 I,A 

Hyršl Bulent Ecevit University TR   1 5 I/A/D 

Hyršl Bari Universita IT   1 5 I/A/D 

Hyršl (Barták) Ulm, Universität DE   2 12 I/A 

Hyršl (Barták) Coimbra U. PT   2 10 A/D 

Hyršl Stockholms Universitet SE  1 5 I/A/D 

Hyršl (Barták) Antwerpen, Universiteit BE   2 12 I/A 

Hyršl (Hejátko) Gent, Universiteit BE jazykové certifikáty!  2 12 A 

Hyršl Turku, U. FI   2 10 A/D 

Hyršl (Žákovská) Wroclaw U. PL   1 5 I/A 

Hyršl  Helsinky, U FI  certifikát Aj. - B2 2 12 I/A/D 

Hyršl (Dubová) 
Poznan, Adam Mickiewicz 
University PL   2 12 I/A/D 

Hyršl (Damborský) Groningen, Rijksuniversiteit NL   1 6 I/A/D 

Hyršl (Damborský) University Griesfwald D   1 6 I/A/D 

Hyršl (Damborský) Eötvös University H   1 6 I/A/D 

Hyršl University of Salamanca ES  2 10 I 

Hyršl 
University Santiago de 
Compostela ES  2 12 I 

Hyršl Universidade dos Acores PT   1 6 I/A/D 

Hyršl Bulgarian Academy of Sciences BG   2 12 I/A/D 

Hyršl 
Georg August University 
Goettingen D jazykové certifikáty! Aj – C1! 1 10 I/A 

Hyršl (Vítězová) Giessen DE  2 12 I/A 

Hyršl Vytautas Magnus University LI   2 10 I/A 

Hyršl (Damborský) Silesian Technical University PL  2 5 I/A/D 

Hyršl (Buchtová) King’s College London GB  2 12 D 

Hyršl (Barták) University of Naples Federico II IT  2 10 A/D 

Hyršl (Barták) University of Insubria IT  2 12 A/D 

 

 


