
 

Nominační řízení pro výjezdy plánované na 
akademický rok 2022/23 (LS) v rámci programu 

 

ERASMUS+ 
 

 

pro smlouvy uzavřené Katedrou buněčné biologie 
se uskuteční 

 
dne 14. 9. 2022 od 9:30 hod v místnosti č. 237  

(2. patro, Viničná 7) 
 

Veškeré potřebné podklady v písemné podobě prosím 
zašlete nejpozději do 12. 9. 2022  

 

 
RNDr. Nataša Šebková, Ph.D. 

katedrový koordinátor programu Erasmus 
Kontakt: natasa.sebkova@natur.cuni.cz 

 

Bližší informace naleznete zde: 

https://www.natur.cuni.cz/fakulta/studium/studium-v-

zahranici/erasmus/student 

 

 

https://www.natur.cuni.cz/fakulta/studium/studium-v-zahranici/erasmus/student
https://www.natur.cuni.cz/fakulta/studium/studium-v-zahranici/erasmus/student


Výběrové řízení na studijní pobyty v rámci programu 
Erasmus+ pro LS v akademickém roce 2022/2023 

Výběrové řízení na studijní pobyty v rámci programu Erasmus+, proběhne na Katedře 
buněčné biologie: 
 
Ve středu 14. 9. 2022 od 9:30 hodin ve Viničné 7, 2. patře, místnost č. 237.  
Výběrového řízení se kandidáti účastní osobně. 
 
Veškeré potřebné podklady v tištěné i elektronické podobě prosím zašlete / zaneste 
nejpozději do 12. 9. 2022. Vytištěné podklady zaneste přímo koordinátorovi Erasmus (2. 
patro, místnost 237), případně na sekretariát katedry (1. patro, místnost 139b) nebo je 
můžete nechat na vrátnici s jménem koordinátora a s popisem - Katedra buněčné biologie. 
 
Dokumenty nezbytné pro výběrové řízení: 
 

- motivační dopis v angličtině (rozsah cca 1 A4) – zde mimo jiné popište případnou 
souvislost Vámi zvolené univerzity a předmětů s Vaším odborným směřováním, 
tématem DP apod. 

- strukturovaný životopis 

- předběžný návrh Studijního plánu (Je nutné dodržet minimální počet kreditů pro 
danou úroveň studia – viz tabulka. Všechny kredity z předmětů, které si zde studenti 
zapíšou, musí student v zahraniční splnit. To platí i v případě počtu dobrovolně 
zapsaných kreditů nad stanovený limit.  Studenti vyjíždějící v magisterském studiu si 
zapíšou do pravé části tabulky 1 odborný seminář. Do tabulky 2 všichni studenti 
zapíšou 2 předměty (2 za jeden semestr v zahraničí), které by student absolvoval na 
PřF UK v případě, že by Erasmus+ pobyt nerealizoval (pouze VOLITELNÉ předměty, 
pozor předmět pro studenta nesmí být prerekvizitou).  

- vyjádření / souhlas školitele (souhlas školitele platí pro studenty NMgr. studia a 
studenty 3. r. Bc studia). Souhlas může být dodán dodatečně po VŘ. 

- podrobné sylaby vybraných předmětů studijního plánu 

- výpis studijních výsledků vygenerovaný ze SIS, 

- jazykové certifikáty dokládající Vaši schopnost absolvovat studium v daném jazyce 
(nemáte-li takové, uveďte svoji jazykovou kvalifikaci). 

 
 

Minimální počet kreditů, který v zahraničí splní Bc studenti: 20 ECTS   

Minimální počet kreditů, který v zahraničí splní Mgr studenti: 15 ECTS   

(počet kreditů, který bude po návratu z pobytu zapsán do studia na PřF UK)   

Doporučený počet kreditů za semestr: 30 ECTS   

V případě nedodržení minimálního počtu kreditů může být vyžadováno vrácení části 
stipendia.   

 



Před výběrovým řízením si založte přihlášku na danou univerzitu (univerzity) v internetové 
aplikaci (https://is.cuni.cz/webapps/). Aplikace pro založení přihlášek je již otevřena. Najdete 
zde podrobný přehled o smlouvách a o celkovém počtu přihlášených studentů. To může být 
pro Vás rozhodující v případě překročení kapacity smluv. 
 

Harmonogram přípravy studijních pobytů na PřF UK: 
https://www.natur.cuni.cz/fakulta/studium/studium-v-zahranici/erasmus/kalendar 
 
Informace o studijních pobytech: 
https://www.natur.cuni.cz/fakulta/studium/studium-v-zahranici/erasmus/student/pobyty 
 
Ostatní informace Erasmus na PřF UK::  
https://www.natur.cuni.cz/fakulta/studium/studium-v-zahranici/erasmus 

 
RNDr. Nataša Šebková, Ph.D. 
katedrový koordinátor programu Erasmus 
Viničná 7, Praha 2, 2. patro, místnost 237 
Kontakt: natasa.sebkova@natur.cuni.cz 
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