
UPOZORNĚNÍ 
Výběrové řízení ERASMUS – studijní pobyty 

II. kolo výběrového řízení na studijní pobyty v jarním semestru 2023 
Vážení studenti, 

máte-li zájem o studijní pobyt v zahraničí v jarním semestru 2023 

přihlaste se na email oborového koordinátora:  
pro Všeobecnou sestru a Intenzivní péči: apokorna@med.muni.cz   

pro Porodní asistenci: rwilhelm@med.muni.cz do 12. 6. 2022 

pro Zdravotnické záchranářství: se aktuálně připravují možné smlouvy ke spolupráci  

 

Nominační cyklus pro Ústav zdravotnických věd (v ISOIS databázi 

uvidíte jako Katedru ošetřovatelství a Katedru porodní asistence a zdravotnického záchranářství) je 
otevřen od: 25. 5. 2022 do 17. 6. 2022 
Pro všechny studenty MU byla zřízena přihláška na Erasmus+ přes 

databázi ISOIS – tu je nutno vyplnit – viz odkaz a informace níže.  

výběrové řízení probíhá na základě:  

₋ písemného vyjádření zájmu (elektronickou poštou oborovému koordinátorovi – E-mail)  

₋ předložení motivation letter, v němž student zdůvodní svůj zájem studovat v zahraničí  

(v ANJ, max. 2x A4) emailem, přílohu je třeba následně vložit do databáze ISOIS, viz 

instrukce) 

- písemného testu z ANJ (studenti, kteří doloží doklad o absolvování mezinárodně uznávané 

zkoušky z cizího jazyka /ANJ/ nemusí absolvovat písemný test)  

- ústního pohovoru při vlastním výběrovém řízení (datum bude oznámeno)  

- další kritéria (dosavadní studijní výsledky /studijní průměr do 1,8/ a bezproblémový 

průběh dosavadního studia) 

Odkaz na přihlášku: isois.ois.muni.cz/en/outgoing-application/application/  

Informace o Erasmus+: czs.muni.cz/cs/outgoing-mobility/outgoing-student/outgoing-student-

studium/outgoing-student-erasmus-plus  

 

Seznam univerzit, na které můžete vycestovat, je zveřejněn na webových stránkách fakulty: 

https://www.med.muni.cz/studenti/staze-a-zahranicni-pobyty/erasmus-pobyty (hledejte v záložce 

PARTNERSKÉ SMLOUVY soubor 2022/23 Přehled všech smluv programu Erasmus+). 
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Ze zahraničního pobytu musíte přivézt minimálně 20 kreditů za semestr (v případě nižšího 

kreditového zisku může být požadováno vrácení stipendia), ale nemusí to být jen za profilové 

předměty, počítají se i jazykové kurzy apod. Předměty se uznávají buď předmět za předmět, nebo 

vám budou předměty zapsané do ISu jako volitelné předměty v jazyce studia a budou přidělené 

kredity zahraniční univerzity. 

Po návratu je možné požádat o proplacení cestovních nákladů u nás na fakultě, uschovejte si cestovní 

doklady. Informace o tomto naleznete na https://www.med.muni.cz/studenti/staze-a-zahranicni-

pobyty/erasmus-pobyty v sekci PO PŘÍJEZDU. 

 

 

V Brně dne 19. 5. 2022 
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