
ERASMUS+ 2022/2023 1. kolo 

 

Na Ústavu chemie PřF MU je možné se od 7. 2. do 9. 3. 2022 hlásit do 1. kola výběrového řízení na 

studijní pobyty Erasmus+ v ak. roce 2022/2023. 

Přihlášky do výběrového řízení Erasmus+ podávají studenti elektronicky prostřednictvím systému 

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

Vyberte si v systému ERASMUS smlouvu ze seznamu, založte si přihlášku (zatím nemusí být 

kompletní, ale nejpozději 9. 3. již musí být uzavřena, jinak systém neumožní nominaci!) a navštivte 

neprodleně zodpovědnou osobu, která danou smlouvu koordinuje. Informujte se, jaké jsou specifické 

požadavky. Pozor! Některé smlouvy nemusejí být ještě nebo už aktivovány. 

Obecné požadavky: 

Doložte 

i) souhlas s případným výjezdem a vyjádření školitele své Bc./Mgr./Ph.D. práce nebo jiné osoby z 

oboru, pokud školitele nemáte. 

ii) že máte řádně splněny všechny studijní povinnosti a dobrý prospěch 

iii) schopnost studia v angličtině, do zemí s úředním jazykem: francouzština, španělština nebo i 

němčina, znalost tohoto jazyka na úrovni požadované smlouvou - POZOR, úrovně se liší. Informujte 

se u oborového koordinátora, kterým je doc. RNDr. Pavel Brož, Ph.D., nebo u zodpovědné osoby, 

která má na starosti smlouvu s příslušnou zahraniční univerzitou, na kterou chcete vyjet (přehled 

institucí lze stáhnout z http://www.ustavchemie. sci.muni.cz ). 

iv) motivační dopis v angličtině, případně v jiném jazyce (viz. iii) 

Svou kvalifikaci pro studium vybraného oboru v zahraničí musíte doložit kromě i)-iv) také pohovorem 

s oborovým koordinátorem a dalšími členy komise. Termíny pohovorů budou rovněž různé podle 

dané smlouvy a časových možností koordinátorů. Informujte se u svého oborového koordinátora. 

Uzávěrka nominací pro CZS je sice 13. 3. 2022, ale pro zpracování přihlášek a uskutečnění pohovorů 

je nutný určitý předstih, proto je uzávěrka na Ústavu chemie omezena do 9. 3. 2022.  

Bližší informace o podmínkách účasti, dokumentech apod. na http://czs.muni.cz/cs/. 

Zodpovědnými osobami za jednotlivé smlouvy jsou na Ústavu chemie např.: 

doc. RNDr. Pavel Brož, Ph.D.    prof. RNDr. Přemysl Lubal, Ph.D. 

prof. RNDr. Josef Havel, DrSc.     prof. RNDr. Jiří Pinkas, Ph.D. 

Mgr. Aleš Hrdlička, Ph.D.    prof. RNDr. Milan Potáček, CSc. 

prof. RNDr. Viktor Kanický, DrSc.    prof. RNDr. Jiří Příhoda, CSc. 

 

http://czs.muni.cz/cs/

