
Zpráva o výběrovém řízení ERASMUS – studijní pobyty 
 
Výběr pro akademický rok:  2008/2009 – 1. kolo 
Datum a způsob vyhlášení 
výběrového řízení:  

4.9.2008 – hromadný e-mail, webové stránky 

Počet přihlášených zájemců 
ke dni výběrového řízení:  

2 

Datum a místo konání:  31.10.2008 – uzávěrka žádostí pro 1. kolo 
Složení komise:  Doc. Ing. Jaroslava Hyršlová, Ph.D.  

Ing. Marta Ondráčková  
Kritéria výběru:  1) Vylučovací kritérium (podpis na čestném prohlášení) 

2) Kritérium oprávněnosti (minimální kvalifikační 
podmínky,  

3) Kritéria formální náležitosti 
4) Hodnotící kritéria (promyšlený výběr přijímající 

instituce, propracovaný a konkrétní studijní plán, 
jazykové znalosti, studijní výsledky, promyšlené 
odůvodnění mobility, motivace, jasně formulovaný cíl 
mobility, přínos mobility pro profesní růst žadatele) 

 
Výsledky výběrového řízení: 
 
počet zúčastněných studentů: 2 
z toho uspěli: 2 
z toho počet vybraných studentů: 2  
z toho počet náhradníků: 0 
z toho neuspěli: 0 
 
Seznam vybraných studentů a náhradníků dle destinací:  
 
Jméno Počet 

měsíců 
Destinace Poznámka 

Martina Hirkalová 5 Španělsko Student 
Karolína Ryšavá 5 Belgie Student (podmínkou je získání min. 60 

ECTS do konce ledna 2009) 
 
 
Poznámka: 
Vzhledem k nízkému zájmu studentů bude možné předložit přihlášku do výběrového 
řízení pro program Erasmus v rámci druhého (dodatečného) kola. Uzávěrka druhého kola 
pro období únor - září 2009 bude 15. ledna 2009. 
 
 
 
 
Datum: 30.11.2008 
Jméno a podpis odpovědné osoby: 
 
 
Marta Ondráčková 
Erasmus koordinátor 
 
 
 
 
 



 
Výběr pro akademický rok:  2008/2009 – 2. kolo 
Datum a způsob vyhlášení 
výběrového řízení:  

28.11.2008 – hromadný e-mail, webové stránky 

Počet přihlášených zájemců 
ke dni výběrového řízení:  

0 

Datum a místo konání:  15.1.2009 – uzávěrka žádostí pro 2. kolo 
Složení komise:  Doc. Ing. Jaroslava Hyršlová, Ph.D.  

Ing. Marta Ondráčková  
Kritéria výběru:  5) Vylučovací kritérium (podpis na čestném prohlášení) 

6) Kritérium oprávněnosti (minimální kvalifikační 
podmínky,  

7) Kritéria formální náležitosti 
8) Hodnotící kritéria (promyšlený výběr přijímající 

instituce, propracovaný a konkrétní studijní plán, 
jazykové znalosti, studijní výsledky, promyšlené 
odůvodnění mobility, motivace, jasně formulovaný cíl 
mobility, přínos mobility pro profesní růst žadatele) 

 
Výsledky výběrového řízení: 
 
počet zúčastněných studentů: 0 
z toho uspěli: 0 
z toho počet vybraných studentů: 0  
z toho počet náhradníků: 0 
z toho neuspěli: 0 
 
Seznam vybraných studentů a náhradníků dle destinací:  
 
Jméno Počet 

měsíců 
Destinace Poznámka 

    
    
 
 
Poznámka: 
 
 
 
 
Datum: 19.1.2008 
Jméno a podpis odpovědné osoby: 
 
 
Marta Ondráčková 
Erasmus koordinátor 
 


