
jarní semestr 2018 
(3. kolo) 

 
Přihlášky do výběrového řízení Erasmus+ se podávají elektronicky prostřednictvím systému ISOIS na adrese 

https://isois.ois.muni.cz/public/application-outgoing/ 

Seznam univerzit smluvně zapojených do programu Erasmus+ 

ID smlouvy Kód Město Zahraniční univerzita Fakulta Vyjíždějící 

studenti 

 (volná 

místa) 

Celkový 

počet 

měsíců 

Úroveň* 

3294 E  LEON01 Leon University of Leon Geography 1 12 I/A/D 

3297 F LYON103 Lyon ENS de Lyon 
Geography, 

Geology 
1 10 A/D 

3301 HU SZEGED01 Szeged University of Szeged Natural Sciences 2 10 I/A 

3304 S  FALUN01 Falun Dalarna University Geography 2 20 I/A 

3316 
HU 

BUDAPES01 
Budapest 

Eotvos Loránd 

University 

Faculty of 

Informatics 
2 10 I/A/D 

4043 I VARESE02 Varese University of Insubria  

Dept. of Biotechnology and 

Life Sciences, Dept. of 

Theoretical and Applied 

Sciences 

1 10 A/D 

3836 SK BRATISL02 Bratislava Comenius University 
Faculty of Natural 

Sciences 
1 12 I/A/D 

3958 TR SIIRT01 Siirt Siirt University 
Faculty of arts and 
sciences / Dept. of 

Geography 
2 10 I/A 

*mobilita nabízena pro bakalářský (I), magisterský (A) nebo doktorský (D) stupeň 

 

 

Termín pro podání přihlášek je do 4. října 2017. 

 

Před podáním přihlášky si prostudujte kvalifikační předpoklady programu Erasmus+ (studijní pobyty), které 

jsou dostupné na adrese: 

http://czs.muni.cz/images/files/Outgoing/Student/Studium/Erasmus/SMS_Kvalifikacni%20podminky.pdf 

Podání přihlášky předpokládá splnění těchto kvalifikačních podmínek. 

Přihlašovat se mohou studenti bakalářského studia, kteří budou mít v době výjezdu završený alespoň druhý 

semestr studia, studenti magisterského studia a studenti doktorského studia. Přihlašovat se mohou všichni 

studenti, kteří mají aktivní studium v některém ze studijních oborů na Geografickém ústavu (včetně 

víceoborových studentů učitelství). Přihlásit se mohou i zahraniční studenti, kteří jsou řádně zapsáni na MU 

(např. slovenští studenti). Opakované výjezdy jsou též možné (každý student může v každém stupni studia 

vyjet na studijní pobyt v celkové délce až 12 měsíců; předchozí mobility se v daném stupni studia sčítají). 

 

https://isois.ois.muni.cz/public/application-outgoing/
http://czs.muni.cz/images/files/Outgoing/Student/Studium/Erasmus/SMS_Kvalifikacni%20podminky.pdf


Kritéria výběru kandidátů: 

1. Studijní výsledky (prospěch) 

2. Motivační dopis 

3. Absolvované jazykové zkoušky 

4. Přednost budou mít studenti, kteří v minulosti nerealizovali studijní pobyt v rámci programu Erasmus 

v letech 2007–2013, v rámci programu Erasmus+ v letech 2014–2016, případně v rámci programu 

Socrates v letech 2000–2006 

 

Výsledky nominací budou všem uchazečům automaticky zaslány elektronickou poštou. Nominaci musí 

uchazeč následně potvrdit. 

 

Podrobné informace o programu Erasmus+ jsou dostupné na webové stránce Centra zahraničních studií: 

https://dosveta.muni.cz/, http://czs.muni.cz/cs/outgoing-mobility/outgoing-student/outgoing-student-

studium 

Další případné dotazy směrujte na e-mail: burianova@geogr.muni.cz, laska@sci.muni.cz 

 

https://dosveta.muni.cz/
http://czs.muni.cz/cs/outgoing-mobility/outgoing-student/outgoing-student-studium
http://czs.muni.cz/cs/outgoing-mobility/outgoing-student/outgoing-student-studium
mailto:burianova@geogr.muni.cz
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