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Postup pro podání on-line přihlášky na praktickou stáž Erasmus+ 
 

https://isois.ois.muni.cz/application-outgoing 

 

Registrace a profil 

Pokud student ještě není registrovaný v databázi ISOIS CZS, je potřeba si založit účet. Jakmile se student zaregistruje, je mu na zadaný e-mail zasláno 

heslo. Po přihlášení je nutné vyplnit osobní údaje k profilu studenta. V profilu je možnost změnit si heslo pro přístup do databáze. 

 

Založení nové přihlášky 

Zobrazí se všechny programy, přes které je možné podat přihlášku a termíny, kdy je přihláška otevřena. Pozor! Je potřeba vybrat „Erasmus+ traineeship“ 

a kliknout na tlačítko „Přihlásit se“. 

 

Vyplnění přihlášky 

Vyberte fakultu, katedru a obor studia, přes který se chcete na stáž hlásit. 

 

 

Ačkoliv je on-line přihláška psaná v anglickém jazyce, tedy úředním jazyce EU, přihláška na praktickou stáž se vyplňuje v českém jazyce. 

 

Přihlášku lze vyplňovat a ukládat průběžně. 

 

 

 

Vyberte a klikněte 

na „pokračovat“. 

https://isois.ois.muni.cz/application-outgoing


 

Masaryk University, Centre for International Cooperation 

Komenského nám. 220/2, 602 00 Brno 

T: +420 549 49 1106, E: cic@czs.muni.cz, ois@czs.muni.cz, www.czs.muni.cz 

 

Krok 1: Osobní údaje 
Osobní data, která student uložil ve svém profilu, se automaticky překlopí do přihlášky, nemusí je zadávat znovu (je ale možnost je změnit). 

Povinné údaje jsou označeny *. 

 

 

 

 

Údaje doplňte 

a upravte podle 

potřeby. 
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Zaškrtněte, že splňujete Kvalifikační podmínky pro Erasmu+ praktické stáže, a dejte uložit.  

 

Krok 2: Předchozí studium 

Doplňte Vaše aktuální studium na MU, zda plánujete vyjet na absolventskou stáž či nikoliv, akademické zájmy a profesní aspirace a dřívější účast na 

pobytech v rámci programu Erasmus+. Poté klikněte na tlačítko „uložit“. 

 

 

Doplňte údaje o svém 

studiu na MU. 

Klikněte na 

„uložit“. 

Zaškrtněte. 
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Specifikujte, zda jste se již 

v minulosti zúčastnil/a 

programu Erasmus+. 

Klikněte na 

„uložit“. 
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Krok 3: Přijímající instituce 

Vyplňte kontaktní údaje o přijímající instituci, kde plánujete uskutečnit pracovní stáž. Poté vyberte svého garanta stáže na MU a klikněte na „uložit“. 

 

Doplňte údaje o 

přijímající instituci. 

Vyplňte kontaktní 

údaje o osobě na 

zahraniční instituci. 
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Krok 4: Learning Agreement 

Povinnou součástí přihlášky je Learning Agreement, který nově vytváříte přímo v přihlášce. V tomto kroku klikněte na „Send to host coordinator“. 

Kontaktní osobě ze zahraničí přijde e-mailem výzva k vyplnění údajů k samotné stáži (plánovaná data, její program, počet hodin aj). Poté, co Vám kontaktní 

osoba údaje vyplní a dokument podepíše, odešle se automaticky e-mail Vašemu garantu stáže z MU, který vyplní svou část, kde specifikuje, jakým 

způsobem Vám bude stáž uznána do studia, a dokument rovněž podepíše.  

 

 

Stav schvalování Learning Agreementu můžete sledovat ve své přihlášce. 

 

Klikněte na 

„uložit“. 

Vyberte svého garanta 

stáže na MU. 

Pokud je kontaktní 

osoba, supervizor 

i mentor tatáž osoba, 

doplňte její údaje do 

všech tří polí. 

Tímto pošlete výzvu k vyplnění 

Learning Agreementu kontaktní 

osobě na zahraniční instituci. 
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Jakmile budete mít dokument vyplněný a schválený od zahraniční strany a garanta stáže na MU, dokončete Learning Agreement tím, že jej akceptujete 

a následně podepíšete (podpis můžete vložit jako a) soubor či b) podepsat přímo na obrazovce ve vybraném okně). Následně dejte uložit. 

 

 

 

  

a) Dokument se svým podpisem 

(např. naskenovaným) nahrajte 

ze svého počítače, obrázek podle 

potřeby ořízněte. 

V případě, že potřebujete 

podpis opravit, klikněte na 

„Smazat“ a podepište se znovu. 

b) Zde se můžete podepsat 

přímo do podpisového pole. 

Klikněte na 

„uložit“. 
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Krok 5: Nahrání souborů 

V následujícím kroku si můžete stáhnout kompletní Learning Agreement. 

Dále je zde potřeba nahrát motivační dopis, který píšete v češtině (popřípadě ve slovenštině) a který musí být Vámi podepsaný. Motivační dopis je 

adresovaný Centru zahraniční spolupráce a žádáte v něm o finanční podporu na Vaši stáž. Maximální délka je 1 stránka A4. 

Dokument by měl obsahovat: 

• obor, ročník a stupeň studia žadatele 

• zdůvodnění výběru zahraniční organizace 

• co a proč bude náplní praxe, přímá souvislost se studovaným oborem 

• přínos praxe pro studenta – akademický přínos/přínos pro profesní dráhu/přínos pro MU a přijímající zahraniční organizaci 

• na jakou dobu student žádá o stipendium 

• v případě stáže v organizaci, která patří mezi státní zastoupení či veřejné instituce domovské země studenta, musí být obhájen požadavek 

mezinárodnosti stáže 

Kromě motivačního dopisu zde můžete nahrát jeden další dokument. 

 

 

 

 

 

  

Zde si můžete stáhnout 

Learning Agreement. 

Zde nahrajte podepsaný 

motivační dopis ve 

formátu PDF. 

Klikněte na 

„uložit“. 



 

Masaryk University, Centre for International Cooperation 

Komenského nám. 220/2, 602 00 Brno 

T: +420 549 49 1106, E: cic@czs.muni.cz, ois@czs.muni.cz, www.czs.muni.cz 

 

Krok 6: Pracovní jazyk a komentáře 

V předposledním kroku přihlášky se Vám zobrazí jazyk stáže, který Vám do Learning Agreementu zadala kontaktní osoba ze zahraničí. Je potřeba zaznačit, 

zda jste rodilý mluvčí daného jazyka, a pokud ne, zda máte certifikát na úrovni C2 podle SERRJ. Do pole níže můžete napsat jakékoliv doplňující poznámky 

k přihlášce. Poté klikněte na „uložit“. 
 

 
 

Krok 7: Uzavřít přihlášku 

Posledním krokem je uzavření přihlášky. Pokud jste si jisti, že máte přihlášku kompletní, zvolte možnost „uložit a uzavřít“. Poté již nebude možné přihlášku 

editovat. 

 

Přihlášky, které nebudou v online databázi do daného termínu uzavřeny, nebudou akceptovány. Stejně tak nebudou akceptovány přihlášky, které nemají 

správně nahrány přílohy. 

Klikněte na 

„uložit“. 

Vyberte, zda jste rodilý mluvčí 

daného jazyka, popřípadě zda 

máte C2 certifikát. 

Klikněte na „uložit 

a uzavřít“. 


