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Zpráva o výběrovém řízení ERASMUS – studijní pobyty 
 
Výběr pro akademický rok:  2010/2011 – 1. kolo 
Datum a způsob vyhlášení 
výběrového řízení:  

2.2.2010 – hromadný e-mail, webové stránky 

Počet přihlášených zájemců 
ke dni výběrového řízení:  

3 

Datum a místo konání:  30.04.2010 – 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: 3 
z toho uspěli: 3 
z toho počet vybraných studentů: 3 
z toho počet náhradníků: 0 
z toho neuspěli: 0 
 
Seznam vybraných studentů a náhradníků dle destinací:  
 
Jméno Počet 

měsíců 
Počet 
bodů 

Destinace Status Poznámka 

Houser David 4,5 12 Španělsko Student Student musí doplnit 
žádost dle pokynů a před 
odjezdem získat minimálně 
30 ECTS bodů a složit ZZK 
z ekonomie 

Peprník Milan 9,5 31 Portugalsko Student Student musí před 
odjezdem získat minimálně 
45 ECTS bodů 

Syslová Michaela 5,5 21 Španělsko Student Studentka musí doplnit 
žádost dle pokynů a před 
odjezdem získat minimálně 
60 ECTS bodů 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU 
Nárožní 2600/9a, 158 00 Praha 5 

 
 

Vysoká škola ekonomie a managementu, o.p.s. 
telefon: 841 133 166   

info@vsem.cz, www.vsem.cz 
 

 
Poznámka: 
Vzhledem k volným finančním prostředkům určeným na studentské mobility pro 
akademický rok 2010/2011 bude možné předložit přihlášku do výběrového řízení pro 
program Erasmus v rámci druhého kola. Uzávěrka druhého kola pro období leden - září 
2011 bude 30. září 2010. 
 
 
Datum: 15.05.2010 
Jméno a podpis odpovědné osoby: 
 
 
Marta Ondráčková 
Erasmus koordinátor 
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Výběr pro akademický rok:  2010/2011 – 2. kolo 
Datum a způsob vyhlášení 
výběrového řízení:  

14.5.2010 – hromadný e-mail, webové stránky 

Počet přihlášených zájemců 
ke dni výběrového řízení:  

1 

Datum a místo konání:  30.09.2010 – uzávěrka žádostí pro 2. kolo 
Složení komise:  Doc. Ing. Jaroslava Hyršlová, Ph.D.  

Ing. Marta Vávrová  
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: 1 
z toho uspěli: 1 
z toho počet vybraných studentů: 1 
z toho počet náhradníků: 0 
z toho neuspěli: 0 
 
Seznam vybraných studentů a náhradníků dle destinací:  
 
Jméno Počet 

měsíců 
Počet 
bodů 

Destinace Status Poznámka 

Glettniková 
Martina 

4 28 Velká 
Británie 

Student Studentka musí prokázat 
jazykové znalosti na 
minimální úrovni 
požadované přijímající 
institucí a zaktualizovat 
studijní plán před svým 
odjezdem. 

 
Poznámka: 
Vzhledem k volným finančním prostředkům určeným na studentské mobility pro 
akademický rok 2010/2011 bude možné předložit přihlášku do výběrového řízení pro 
program Erasmus v rámci dodatečného kola. Uzávěrka dodatečného kola pro období 
leden - září 2011 bude 15. listopadu 2010 nebo může být prodloužena, případně 
zkrácena do doby vyčerpání finančních prostředků. 
 
Datum: 13.10.2010 
Jméno a podpis odpovědné osoby: 
 
 
Marta Vávrová 
Erasmus koordinátor 
 


