
KSPSP VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ 

STUDIJNÍ POBYTY ERASMUS+ 

JARO 2020 

Katedra sociální politiky a sociální práce vyhlašuje výběrové řízení na studijní pobyty v rámci 
programu ERASMUS+ na období JARO 2020. Studijní pobyt nabízí možnost prezenčního 
studia na partnerských univerzitách v délce 3 až 12 měsíců pro studenta/studentku v jakékoli 
formě a typu studia (Bc., Mgr., PhD.; prezenční i kombinované).  
 

Mohu se zúčastnit studijního pobytu Erasmus+? 

Podmínkou účasti je řádný zápis do minimálně druhého ročníku vysokoškolského studia na vysílající 
vysoké škole (platí pouze pro bakalářskou úroveň studia). Student/ka může mít občanství jiné země, 
ale musí studovat v České republice v akreditovaném studijním programu.  
 

Co je třeba vyplnit, pokud se chci studijního pobytu zúčastnit? 

Elektronickou přihlášku na  
https://isois.ois.muni.cz/public/application-outgoing/ 
 
a vložit přílohy:  
  

1. Strukturovaný životopis (v češtině nebo v angličtině).  

 

2. Motivační dopis v angličtině (popř. rovněž v úředním jazyce cílové země, je-li tímto jazykem 

francouzština nebo němčina), zdůvodňující výběr univerzity, z něhož je zřejmé, že se student/ka 

obeznámil/a s nabídkou kurzů vybrané instituce a dalšími informacemi, jež jsou o ní k dispozici. 

Pokud se student/ka hlásí na více institucí, předkládá POUZE JEDEN motivační dopis, ve kterém 

v různých odstavcích zdůvodňuje výběr jednotlivých univerzit.  

 

3. Výpis známek dosud složených zkoušek včetně jejich hodnocení (student/ka nahraje 

naskenovaný výpis známek z Informačního systému.) Výpis může být v českém či anglickém 

jazyce. Magisterští studenti předkládají také výpis známek z bakalářského studia.  

 

4. Potvrzení o úrovni jazykových znalostí. Může-li student/ka doložit formální potvrzení o znalosti 

jazyka (TOEFL, IELTS, Trinity ISE, Cambridgské zkoušky typu FCE či CAE, státní jazyková 

zkouška atd.), přikládá naskenovanou kopii příslušného osvědčení. Pokud student/ka příslušný 

certifikát nemá, vloží doklad o složené zkoušce z angličtiny na MU. 

 



Kontakt 

Mgr. Lucie Novotná, MA. 

novotna@fss.muni.cz  

Konzultační hodiny 

Středa 15:30 –17:30, místnost 5.08, tel. 549 49 3279  

Kritéria pro hodnocení přihlášek jsou prospěch, motivační dopis, jazyková kompetence a předchozí zah-

raniční pobyt.  

 

V případě, že u výběrového řízení student/ka uspěje a potvrdí svou nominaci, je tato nominace závazná. 

 

Výsledky výběrového řízení budou sděleny e-mailem nejpozději do 19.5.2019 

 

Deadline přihlašování je 8. 5. 2018 23:59 

https://is.muni.cz/auth/mail/mail_posli?to=240617%40mail.muni.cz
tel:+420549493279

