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Studentské výměny v rámci bilaterálních (meziuniverzitních) smluv 

Typ uchazečů 

pokud procedura výběru není stejná, tak prosím 

vyplnit dva formuláře zvlášť 

 vyjíždějící  přijíždějící  oba 

Jméno koordinátora Petr Boucník 

Počet osob ve výběrové komisi 

pouze návrh, doporučení je minimum 3 osoby 
3 

Dokumenty nutné k přihlášce 

 

1. Přihlašovací formulář (CZS) 

2. Motivační dopis (CZS) 

3. Doporučení vyučujícího na MU (CZS) 

4. Doklad o znalosti jazyka (CZS) 

5. Výpis známek (CZS) 

Kritérium hodnocení dokumentů 

 

Hodnocení písemných podkladů 

Míra důležitosti 

kvality 

vybraných 

dokumentů           

v rámci 

celkového 

hodnocení. 

1. Přihláška  10 % 

2. Motivační dopis 35 % 

3. Formální úprava 5 % 

4. Doporučení vyučující/ho na MU   10 % 

5. Doklad o studijních výsledcích 

(percentil) 10 % 

6. Doklad o znalosti jazyka   20 % 

7. Ročník studia  5 % 

8. Předchozí studium v zahraničí 5 % 
 

Ústní pohovor 

 
 Ano              Ne  

 Počet osob výběrové komise 
      účastnící se pohovoru 

 

2 až 3 

 Počet uchazečů účastnící se 
      pohovoru 

 

Dle kvality písemných přihlášek 
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Motivační dopis  

 Počet znaků 
nemusí být stanoven, pokud si myslíte, že to není 

nutné 

Minimum ………..    Maximum …3000……. 

 Položky, které musí být součásti 
      obsahů motivačního dopisu 

1. Základní informace o uchazeči (dosažené 

úspěchy, cíle, atd.). 

2. Shrnutí motivace (akademické, profesní, osobní), 

která studena vede k zájmu o daný region, stát a 

konkrétní univerzitu. 

3. Studijní/výzkumný plán – včetně plánovaných 

cílů a metodiky. 

4. Informace o oboru, kterému by se chtěl/a 

student/ka na dané univerzitě věnovat, ideálně i 

s konkrétními předměty. 

Jazykové požadavky  Ano               Ne  

 Jaký jazyk je potřeba 

Závisí na konkrétní zemi a univerzitě. Většinou 

angličtina, v některých případech španělština, ruština, 

příp. i japonština nebo čínština.  

 Certifikát 
pokud je požadováno mít konkrétní druh certifikátu 

nebo minimální počet bodů, prosím specifikovat 

Není nutný pro potřeby CZS, může však být 

vyžadován přijímající univerzitou. Pro účely 

výběrového řízení CZS platí následující: V případě 

plánu studovat v angličtině musí student buď dodat 

jeden z uznávaných certifikátů (TOEFL, IELTS, CAE), 

nebo se zúčastnit jazykového testu CZS. U ostatních 

jazyků je možné doložit znalost i jiným způsobem 

(absolvování předmětů na MU, certifikát z jazykové 

školy, dobrozdání jazykového lektora, apod.). 

Dokumenty, které jsou považované jako 

plus k přihlášce pokud jsou 

prosím uveďte, v jakém případě budou tyto 

dokumenty používané jako kritérium výběru 

Stačí dodat požadované dokumenty. 

Další konkrétní speciální požadavky 

např. (GPA minimum, konkrétní zkušenost…atd.) 

Některé univerzity vyžadují stanovený minimální 

průměr. 

Komentáře:  

Studenti se mohou hlásit na více univerzit najednou 

(max. na 3), přičemž ke každé univerzitě probíhá 

jakési malé interní VŘ. Jeden ústní pohovor však může 

sloužit pro více malých VŘ. 
 

Aktualizováno dne: 8. listopadu 2019 

 

 

 


