Erasmus+
Řád výběrového řízení
(Studijní pobyty)
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Obecná pravidla výběrového řízení
VŠEM je povinna plně respektovat závazky instituce týkající se mobilit, kvalifikační
podmínky pro studijní pobyty a priority stanovené v Erasmus Policy Statement.
Od žádného žadatele nesmí být vyžadovány dodatečné informace, pokud není
poskytnuta stejná možnost všem žadatelům účastnícím se téhož kola výběrového
řízení.
V souladu se standardy a praxí Komise mohou být informace poskytnuté v žádosti
použity pro účely hodnocení programu Erasmus+. Bude zachována ochrana osobních
dat.
Výběrové řízení bude nestranné a transparentní. Při výběrovém řízení nesmí docházet
ke konfliktu zájmů. Výběrové řízení musí být řádným způsobem zdokumentováno.
Veškeré podmínky výběrového řízení musí být zveřejněny na www.vsem.cz.
Musí být zajištěn rovný přístup ke všem studentům splňujícím Kvalifikační podmínky
programu Erasmus+ pro mobilitu studentů.
VŠEM je povinna uchovat seznam všech studentů, kteří se přihlásili do výběrového
řízení, a rovněž záznam o průběhu tohoto výběrového řízení a jeho výsledcích, a to
po dobu pěti let ode dne schválení závěrečné zprávy Národní agenturou.
VŠEM je povinna zveřejnit výsledky výběrového řízení.
V případě srovnatelné kvality je dána přednost žadatelům, kteří jsou znevýhodněni
z takových důvodů jako například socioekonomické podmínky. Je zajištěn rovný
přístup k mužům a ženám.

2. Vylučovací kritéria, kritéria oprávněnosti a kritéria formální náležitosti
V prvním kole výběrového řízení VŠEM zkontroluje, zda žadatel vyhovuje vylučovacím
kritériím, kritériím oprávněnosti a kritériím formální náležitosti. Jakékoli pochybení ve
splnění těchto kritérií může být důvodem vyloučení žádosti z dalšího výběrového řízení.
2.1 Vylučovací kritéria
Všichni individuální žadatelé musí podepsat Čestné prohlášení, které je také součástí
žádosti.
2.2 Kritéria oprávněnosti
Individuální žadatelé musí splňovat kvalifikační podmínky pro studijní pobyty.
2.3 Kritéria formální náležitosti
•
•
•
•

Žádost musí být předložena na oficiálním formuláři žádosti na příslušný rok.
Žádost musí být předložena ke konečným termínům zveřejněným na www.vsem.cz.
Žádost musí být řádně vyplněna na počítači a to v českém jazyce (motivační dopis
zároveň v anglickém).
Žádost musí být vyplněna řádně dle pokynů k vyplnění žádosti (Jak používat a vyplnit
žádost).

3. Hodnotící kritéria
Hodnotící kritéria pro výběr žádostí o individuální mobilitu jsou následující:
• Promyšlený výběr přijímající instituce
• Propracovaný a konkrétní studijní plán
• Studijní výsledky
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Promyšlené odůvodnění individuální mobility
Jasně formulovaný cíl mobility
Individuální motivace žadatele
Přínos aktivity pro profesní růst žadatele

4. Průběh výběrového řízení
VŠEM zaregistruje žádosti přijaté ke konečnému termínu. Všichni žadatelé obdrží
potvrzení o přijetí žádosti, které bude obsahovat i registrační číslo žádosti, pod nímž je
žádost vedena na VŠEM.
V prvním kole vyloučí VŠEM z dalšího výběrového řízení ty žádosti, které nevyhovují
vylučovacím kritériím, kritériím oprávněnosti a kritériím formální náležitosti. Dále bude
každá žádost ohodnocena dle daných hodnotících kritérií. Hodnotiteli jsou koordinátor
programu Erasmus+ a zástupce akademické rady VŠEM. Pro každou žádost musí být
vypracováno písemné hodnocení, které může být po skončení výběrového řízení
užito jako zpětná vazba žadatelům.
VŠEM má povinnost informovat všechny žadatele o výsledku výběrového řízení, a to do
15 dnů po ukončení výběrového řízení. Oznámení o výsledku výběrového řízení bude
k dispozici v osobní složce studenta v rámci SIS VŠEM (Soubory).
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