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Výběrové řízení

Čemukoliv se učíš, učíš
se pro sebe.
Gaius Titus Petronius

Studentské mobility

ERASMUS+
Přes program Erasmus+ můžeš
vycestovat na pracovní stáž nebo
studijní pobyt. Studijní pobyt je
na 2 až 12 měsíců. Pracovní stáž
může trvat od 2 do 12 měsíců.

Co to je?

Zatímco na pracovní stáž se můžeš
hlásit prakticky během celého roku,
pro studijní pobyty je vyhlašováno
výběrové řízení. Ve stanovených
termínech (2x ročně) si můžeš
podat přihlášku.
Podávání
přihlášek
probíhá
přes
univerzitní Mobilitní systém SU (někdy
se setkáš s označením ISOIS). Bojíš se, že
to nezvládneš? Neměj strach! Všechny
informace a podrobné videonávody
najdeš na webu Oddělení pro zahraniční
styky !

Důležité (a užitečné) weby
Info Oddělení pro zahraniční styky FPF
SU o Erasmu:

https://www.slu.cz/fpf/cz/erasmu
sinformaceprostudenty
Info o Erasmu na webu ÚHV:

https://uhv.fpf.slu.cz/zahranicnispoluprace/erasmus/
Stránky Erasmu:
www.naerasmusplus.cz

ÚHV

Erasmus+
Průvodce výběrovým řízením

Kam vyjet?

PARTNERSKÉ
UNIVERZITY

01.

Tip: Pokud chceš vyjet s kamarádem,
mrkni na počet vyjíždějících studentů
u jednotlivých univerzit - na webu
ÚHV.

Ústav historických věd má uzavřené
bilaterální smlouvy, díky kterým můžeš
bez problému vyjet studovat do zahraničí.

Celkem si můžeš vybrat ze čtrnácti
univerzit v šesti zemích (Polsko, Slovensko,
Slovinsko, Itálie, Německo a Francie).
Jejich úplný seznam najdeš na webu ÚHV
- záložka "Zahraniční spolupráce"!

Nemůžeš si vybrat?
Když chceš vyjet, ale jinam ...
Pokud nenajdeš svou vysněnou zahraniční
univerzitu v seznamu institucí, se kterými je
uzavřena smlouva, kontaktuj ústavní nebo
fakultní koordinátory. Uvidíme, co se s tím dá
dělat!

Podle videonávodu na webu
vyplň přihlášku v ISOIS.

Všechny důležité

KONTAKTY

Ústavní koordinátor : HANA KOMÁRKOVÁ
Kontakt: hana.komarkova@fpf.slu.cz

Sleduj web a facebook ÚHV.
Budou tam informace
o workshopech a schůzkách,
které by tě mohly zajímat!
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Fakultní koordinátor: KATEŘINA KNOPPOVÁ
Kontakt: katerina.knoppova@fpf.slu.cz

Potřebuješ se poradit?
Neváhej nás kontaktovat!

03.

V den, kdy proběhne
výběrové řízení, se dozvíš,
jestli tě vybrali!
Přijde ti informační mail!

Jak na Mobilitní systém SU?

"ISOIS"
Máš zájem se přihlásit, ale neumíš
pracovat se systémem? Mrkni na
videonávod! Najdeš ho tady:
https://www.slu.cz/fpf/cz/erasmusi
nformaceprostudenty!
Přihlašovat se budeš tady:
https://isois.slu.cz/cs

