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Postup kroků při vyplňování záznamů evidence v IS MU (aplikace Stáže a pobyty  

v sekci Student v IS MU). (Jedná se o aplikaci Stáže, studijní a pracovní pobyty v IS MU).  

Potřebné dokumenty pro řádnou evidenci pobytu a podání žádosti o uznání výsledků pobytu na MU  

   Typ dokumentu   

Fáze pobytu  Před odjezdem  Během pobytu  Po návratu  

Studijní pobyt  Learning Agreement  Changes to Learning Agreement  
1. Confirmation of Studies 

2.Transcript of Records  

Pracovní pobyt  Training Agreement  -  Confirmation of Placement Period  

  

Před odjezdem na zahraniční pobyt  
1. Založte novou stáž, studijní nebo pracovní pobyt nebo pokračujte v evidenci již jednou 

založeného pobytu.  

2. Vložte údaje o typu pobytu a mobilitní program, přes který vyjíždíte. Zvolte zemi pobytu, město 

a název instituce (řazeno podle původního nazvu – název AJ najdete v závorce).  

3. V případě, že instituce není uvedena, můžete požádat o vložení nové.  

  

4. Zvolte dobu pobytu (tak jak se objevuje na akceptačním dopise, popř. na Learning/Training 

Agreementu).   

https://is.muni.cz/auth/pers/studijni_pobyt.pl
https://is.muni.cz/auth/pers/studijni_pobyt.pl
https://is.muni.cz/auth/student/?studium=54077
https://is.muni.cz/auth/student/?studium=54077
https://is.muni.cz/auth/pers/studijni_pobyt.pl?fakulta=1421;lang=en;zalozit_novou=1
https://is.muni.cz/auth/pers/studijni_pobyt.pl?fakulta=1421;lang=en;zalozit_novou=1
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5. Zvolte administrátora/ku pobytu (tj. osobu, který/á bude po návratu Vaši žádost o uznání 

předmětu kontrolovat z formálního hlediska – obvykle studijní oddělení.   

6. Vepište/zvolte jméno Pověřená osoby katedry/fakulty podepisující Learning /Training 

Agreement/Confirmation of Placement Period (dle Směrnice rektora č. 8/2011). Seznam 

pověřených osob najdete zde (ve spodní části stránky) – vložte pouze jednu osobu.   

  

7. Vložte kontaktní osobu na instituci, kam vyjíždíte (obvykle osoba, která podepisuje 

Learning/Training Agreement).  

http://czs.muni.cz/cs/2012-07-16-22-28-43/122-outgoing-mobility/student/outgoing-student-uznavani/178-outgoing-student-uznavani-studenti
http://czs.muni.cz/cs/2012-07-16-22-28-43/122-outgoing-mobility/student/outgoing-student-uznavani/178-outgoing-student-uznavani-studenti
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8. Vložte popis pobytu, související vědecko-výzkumné záměry a projekty podle Vašeho zapojení.  

9. Před odjezdem na pobyt vložte alespoň ze strany MU podepsaný Learning/ Training Agreement 

(zvolte odpovídající název dokumentu z roletky „typ dokumentu“).   

10. Uložte – Vaše žádost bude zpracována příslušným studijním oddělením a posléze napojena na 

evidenci Vašeho studia v IS MU (v případě, že bude splňovat všechny náležitosti).    

  


