
STUDIJNÍ POBYTY ERASMUS+  PRO STUDENTY FYZIKY 

Vyhlášení 2. kola výběrového řízení pro škol. rok 2015/16: 

Ruhr University Bochum, Německo – max. 12 měsíců (Bc., Mgr., Ph.D. student) 

University of Nantes , Francie – max. 6 měsíců (Mgr., Ph.D. student) 

Ernst Moritz Arndt University of Greifswald, Německo – max. 12 měsíců, dva studenti 
(Mgr., Ph.D. student) 

University of Paris-Sud 11, Francie – max. 6 měsíců (Bc., Mgr., Ph.D. student) 

University of Leoben, Rakousko – max. 6 měsíců, dva studenti (Mgr., Ph.D. student) 

University of Kiel, Německo – max. 6 měsíců (Mgr., Ph.D. student) 

University of Cordoba, Španělsko – max. 9 měsíců (Bc., Mgr., Ph.D. student) 

 
Přihlášky do výběrového řízení Erasmus+ podávají studenti elektronicky  
od 4. 5. do 27. 5. 2015 prostřednictvím systému ISOIS na adrese  
http://isois.ois.muni.cz/public/application-outgoing/ 
 
V přihlášce uveďte, zda plánujete v rámci stáže studovat předměty s minimální kreditovou 
hodnotou 20 kreditů/semestr (můžete i specifikovat o jaké předměty jde), nebo zda jste se 
rozhodl(a) realizovat na zahraniční univerzitě část své diplomové nebo disertační práce. 
V druhém případě je nutné specifikovat školitele diplomové/disertační práce na MU, 
kontaktní osobu na zahraniční univerzitě, popis plánovaných aktivit na zahraniční univerzitě 
a souvislost s diplomovou/disertační prací. 
 

K přihlášce je nutné doložit motivační dopis a je možné přiložit i potvrzení o jazykovém 
vzdělání formou certifikátu, osvědčení o absolvování kurzu aj.  

 
Obecné informace o studijních pobytech Erasmus+ na http://czs.muni.cz/cs/outgoing-
mobility/outgoing-student/outgoing-student-studium/outgoing-student-erasmus-plus 

Na zahraniční pobyt mohou odjet i zahraniční studenti studující na Masarykově univerzitě. 

Minimální délka pobytu je 3 měsíce. Délku pobytu je ovšem nutné plánovat s ohledem na 
nutnost úspěšně získat 20 kreditů/semestr na zahraniční univerzitě nebo doložit konkrétní 
vědecké výsledky získané při práci na diplomové nebo disertační práci na zahraniční 
univerzitě.  

Nyní může student vyjet v každém stupni studia na studijní pobyt nebo praktickou stáž až 
na celkem 12 měsíců (sčítá se mobilita v rámci Erasmus i Erasmus+). Vzhledem k 
limitovaným finančním prostředkům mohou být (za splnění ostatních výběrových kritérií) ve 
výběrovém řízení upřednostňováni studenti, kteří v minulosti nerealizovali studijní pobyt v 
rámci programu Erasmus+, Erasmus nebo Socrates a  studenti, kteří v akademickém roce 
2015/2016 plánují uskutečnit  pouze jeden studijní pobyt v rámci programu Erasmus+.  


