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Výsledky výběrového řízení pro akademický rok 2014/15
  

Seznam vybraných studentů

    
    -  Miroslava Kuchárová, Barcelona (JS)   
    -  Radka Vokřálová, Vídeň (PS)  
    -  Matej Šimšík, Vídeň (PS)  
    -  Lenka Heldová, Oslo (JS)  
    -  Daniel Piaček, Oslo (PS)  
    -  Minka Szalaiová, Oslo (PS)  
    -  Jana Cibulková, L'Aquila (PS)  
    -  Simona Sestrienková, Patras (JS)  
    -  Martin Bíza, Patras (JS)  
    -  Miriama Vranaiová, Brémy (JS)  
    -  Jakub Fodor, Brémy (PS)  
    -  Kamila Rohánková, Florencie (JS)  
    -  Annamária Kuchtiaková, Murcia (JS)

  

  

Seznam náhradníků:

    
    -  Zuzana Kordová, Oslo 

  
    -  Marek Homola, Oslo

  
    -  Martin Diviš, Barcelona 

  
    -  Denisa Múthová, Florencie   
    -  Lucie Vaníčková, Murcia  

  

Protokol o výběrovém řízení je uložen v Centru zahraničních studií na rektorátu. Vybraným
studentům gratulujeme. Administrativu pobytů dále zajišťuje Centrum zahraničních studií na
rektorátu.

    
    -  14.3.2014
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  Výběrové řízení na studijní pobyty v programu Erasmus+ (pro akademický
rok 2014/15)
    
    -   Vyhlášeno: 11.2.2014  
    -  Termín pro odevzdání přihlášek je pondělí 3.3.2014     
    -  Přihláška se vyplňuje webovým formulářem   

    

  

Ústav matematiky a statistiky provádí výběr studentů bakalářského,   magisterského a
doktorského studia na studijní pobyty na následujících   zahraničních univerzitách. Při výběru
má největší váhu studijní průměr a  přednost budou mít studenti, kteří jednou na erasmus
poprvé.. Vyjíždí  se zpravidla na jeden semestr, v  uvedených případech na jinou dobu.

    
    -  University of Patras, Řecko (M, D, 1-2 semestry)  
    -  Universita de Barcelona, Španělsko (M, D, 1 semestr)  
    -  Universität Ulm, Německo (B, M, D, 1-2 semestry)  
    -  Univerzita Komenského v Bratislavě, Slovensko (B, M, D, 1 semestr)  
    -  University of Firenze, Itálie (M, D, 1 semestr)  
    -  Universität Wien, Rakousko (B, M, D, 1-2 semestry)  
    -  Universität Bremen, Německo (B, M, D, 1 semestr)  
    -  University of Oslo, Norsko, (B, M, D, 1 semestr)   
    -  University of L'Aquila, Itálie, (M, D, 1 semestr)  
    -  University of Murcia, Španělsko (B, M, D, 1-2 semestry)  
    -  Medical University of Graz, Rakousko (M, D, 1 semestr)  

  

  

Na pobyt se mohou hlásit pouze studenti bakalářského studia   (označeno B), magisterského
studia (označeno M), doktorského studia   (označeno D).

  

Vybraní studenti bakalářského a magisterského studia  musí mít dostatečné   jazykové znalosti
ke studiu v jazyce dané země.  Tito studenti studují   zcela normálně jako domácí studenti
hostitelské  univerzity. Studenti   doktorského studia musí mít dostatečné znalosti  angličtiny
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(případně   jazyka dané země) a musí doložit, že mají na  hostitelské univerzitě   odborníka,
který jeho/její pobyt vědecky povede  (stačí výpis emailové   korespondence). Kredity za
absolvované zkoušky  na hostitelské univerzitě  se zcela nebo částečně přenášejí do studia na 
MU. Všichni studenti musí  splnit kvalifikační podmínky .

  

Podrobné informace lze získat na strámce Erasmus+ webu Centra zahraničních studií .

  

  

Mgr. Josef Šilhan, Ph.D.
Oborový koordinátor programu Erasmus+
Email: silhan@math.muni.cz
Tel: 54949 5474
Kancelář: ÚMS, 2. patro, 02020

  

  Užitečné odkazy
  

    
    -   Oborový koordinátor: Mgr. Josef Šilhan, Ph.D.   
    -  Centrum zahraničních studií  na rektorátu MU   
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http://czs.muni.cz/images/files/Outgoing/Student/Studium/Erasmus/SMS%202014-2015_Kvalifikacni%20podminky.pdf
http://czs.muni.cz/cs/outgoing-mobility/outgoing-student/outgoing-student-studium/outgoing-student-erasmus-plus
http://czs.muni.cz/
http://www.muni.cz/people/3980
http://czs.muni.cz/
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Výsledky náhradního výběrového řízení pro jarní semestr 2014
  

  

Seznam vybraných studentů

    
    -  Juraj Kapasný, Vídeň (JS)  
    -  Lietavcová, Ulm (JS)  
    -  Michaela Bódiová, Brémy (JS)  

  

Protokol o výběrovém řízení je uložen v Centru zahraničních studií na rektorátu. Vybraným
studentům gratulujeme. Administrativu pobytů dále zajišťuje Centrum zahraničních studií na
rektorátu.
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