Postup pro podání on-line přihlášky na praktickou stáž Erasmus+
https://isois.ois.muni.cz/application-outgoing

Krok 1) Registrace
Pokud student ještě není registrovaný v databázi IS OIS CZS, je potřeba si založit účet. Jakmile se student
zaregistruje, je mu na zadaný e-mail zasláno heslo.

Krok 2) Profil
Po přihlášení je nutné vyplnit osobní údaje k profilu studenta. V profilu je možnost změnit si heslo pro
přístup do databáze.

Krok 3) Create new application
Zobrazí se všechny programy, přes které je možné podat přihlášku a termíny, kdy je přihláška otevřena.
Pozor! Je potřeba vybrat „Erasmus+ traineeship“.

Krok 4) Vyplnění přihlášky
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 *. Pozor na správné zadávání formátu (např. data ve formátu dd-mm-rrrr).
Data budou uložena pouze v případě, že budou vyplněny všechny povinné údaje, ve správném formátu a na
konci přihlášky student čestně prohlásí, že splňuje Kvalifikační podmínky programu Erasmus+: Erasmus pro
praktické stáže studentů.
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.

Krok 5) Uložení příloh
V dalším kroku je potřeba nahrát všechny povinné přílohy – je možné nahrát dokumenty pouze ve
formátu pdf.
Povinné přílohy:

1) třístranně potvrzený Learning Agreement for Traineeships (v angličtině)
2) motivační dopis (v českém jazyce)
3) odborná reference akademického pracovníka MU (ze studijního oboru zaštiťujícího studentovu
stáž, osoba jiná než je garant praxe, v českém jazyce).
Musí být uvedeno, jak stáž koresponduje se studijním oborem a jaký dopad bude mít na studentovu
odbornou přípravu.

Krok 6) Kontrola
V následujícím kroku se zobrazí kompletní přihláška i s přílohami, kterou je možné překontrolovat a
případně ještě upravit.
Pokud jsou všechny potřebné údaje vyplněny, zobrazí se v dolní sekci „Application status“ věta The
application is COMPLETE.
Jakmile si je student jistý, že jeho přihláška je kompletní a že v ní již nechce nic měnit, je potřeba
přihlášku UZAVŘÍT.
Close the application:

yes

no

Po uzavření přihlášky je potřeba kliknout znovu na „save application“, tím budou veškeré údaje
definitivně potvrzeny. Uzavřená přihláška již nelze editovat.

Krok 7) Tisk
V posledním kroku je potřeba přihlášku vytisknout a podepsat.
Podepsanou přihlášku spolu s motivačním dopisem, pracovním plánem (Learning Agreement for
Traineeships) a odbornou referencí akademického pracovníka MU student odevzdá do termínu
uzávěrky pro aktuální výzvu koordinátorce pro praktické stáže Erasmus+: Mgr. Pavle Zapletal, CZS,
Komenského nám. 2, Brno.
Dostačující jsou kopie dokumentů.
Přihlášky, které nebudou v online databázi uzavřeny a v tištěné podobě s patřičnými přílohami podány
na CZS, nebudou akceptovány. Stejně tak nebudou akceptovány přihlášky, které nemají správně
nahrány jednotlivé přílohy a nebudou předloženy do daného termínu.

