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Zpráva o výběrovém řízení ERASMUS – studijní pobyty 
 
Výběr pro akademický rok:  2009/2010 – 1. kolo 
Datum a způsob vyhlášení 
výběrového řízení:  

13.2.2009 – hromadný e-mail, webové stránky 

Počet přihlášených zájemců 
ke dni výběrového řízení:  

4 

Datum a místo konání:  30.04.2009 – 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: 4 
z toho uspěli: 4 
z toho počet vybraných studentů: 3 
z toho počet náhradníků: 1 
z toho neuspěli: 0 
 
Seznam vybraných studentů a náhradníků dle destinací:  
 
Jméno Počet 

měsíců 
Počet 
bodů 

Destinace Status Poznámka 

Duy Hoang Do 4 26 Německo Student Student musí před 
odjezdem získat minimálně 
60 ECTS bodů 

Dušan Macho 9 14 Kypr Náhradník Student musí doplnit 
žádost dle pokynů a před 
odjezdem získat minimálně 
60 ECTS bodů 

Lucie Polačková 5 28 Německo Student Studentka musí před 
odjezdem získat minimálně 
60 ECTS bodů 

Petra Závodná 10 22 Španělsko Student Studentka musí před 
odjezdem získat minimálně 
60 ECTS bodů 
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Poznámka: 
Vzhledem k tomu, že částka poskytnutá na stipendia v rámci programu Erasmus na 
studijní pobyty je nižší, než je suma požadovaných stipendií pro jednotlivé studenty, je 
student s nejnižším počtem dosažených bodů zařazen jako náhradník. 
 
 
 
Datum: 15.05.2009 
Jméno a podpis odpovědné osoby: 
 
 
Marta Ondráčková 
Erasmus koordinátor 
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Výběr pro akademický rok:  2009/2010 – 2. kolo 
Datum a způsob vyhlášení 
výběrového řízení:  

24.6.2009 – hromadný e-mail, webové stránky 

Počet přihlášených zájemců 
ke dni výběrového řízení:  

3 

Datum a místo konání:  30.09.2009 – uzávěrka žádostí pro 2. 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: 3 
z toho uspěli: 2 

z toho počet vybraných studentů: 1 
z toho počet náhradníků: 1 

z toho neuspěli: 1 
 
Seznam zúčastněných studentů dle destinací:  
 
Jméno Počet 

měsíců 
Počet 
bodů 

Destinace Status Poznámka 

Lyková 
Anastasia  

5 20 Francie Zero 
grant 
student / 
náhradník 

Studentka musí před 
odjezdem získat minimálně 
50 ECTS bodů 

Nováková Lenka  5 23 Dánsko Student Studentka musí před 
odjezdem získat minimálně 
60 ECTS bodů 

Syslová Michaela 3 13 Španělsko Neuspěl  Studentce je doporučeno 
žádost přepracovat a podat 
v následujícím výběrovém 
řízení 
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Poznámka: 
Vzhledem k tomu, že částka poskytnutá na stipendia v rámci programu Erasmus na 
studijní pobyty je nižší, než je suma požadovaných stipendií pro jednotlivé vybrané 
studenty, je student s nejnižším počtem dosažených bodů zařazen jako tzv. zero-grant 
student (student vyjíždějící bez stipendia programu Erasmus). V případě, že student, 
který se umístil ve výběrovém řízení na prvním místě, nesplní stanovené podmínky, nebo 
se mobility nezúčastní, může student se statutem zero-grant obdržet stipendium ve výši 
stanovené pro akademický rok 2009/2010. 
 
Datum: 14.10.2009 
Jméno a podpis odpovědné osoby: 
 
 
Marta Ondráčková 
Erasmus koordinátor 
 
 
 
 
 


