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Vyhlašuje dne 10. 2. 2021 

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ  

na zahraniční pobyty pro studenty v rámci programu Erasmus+ 

Mobilita studentů 

 studijní pobyt (zimní semestr akademického roku 2021/2022) na partnerské vysokoškolské instituci v zahraničí; v délce 3-

12 měsíců (realizace výhradně na základě platných meziinstitucionálních dohod mezi vysílající a přijímající vysokoškolskou 

institucí vlastnící ECHE). Na studijní pobyt mohou vyjet studenti od druhého ročníku. 

Kritéria 

V rámci výběrového řízení bude přihlíženo k následujícímu: 

 studijní výsledky 

 prokázaná jazyková úroveň (jazykové zkoušky FCE, CAE, absolvovaná výuka v anglickém jazyce, apod. mohou být výhodou) 

 motivace  

 nižší priorita bude dána uchazečům, kteří ve stejném cyklu studia absolvovali mobilitu v rámci programu LLP-Erasmus, 

Erasmus Mundus nebo Erasmus+.  

Jak se přihlásit 

Pro přihlášení do výběrového řízení je potřeba zaslat následující: 

 Přihlášku (ke stažení na https://www.ambis.cz/vyberove-rizeni) 

 Motivační dopis (v AJ), kde uvedete, obor, který v současnosti studujete, ročník a místo studia; o jaký typ pobytu máte 

zájem; o jakou školu/instituci máte zájem a proč; a také důvody, které vás vedou k zájmu o studium/stáž v zahraničí (délka 

maximálně jedna A4). 

 Životopis (v ČJ nebo AJ), kde uvedete aktuální kontaktní údaje, případně jazykové znalosti a jejich úroveň (délka maximálně 

dvě A4). 

 

Motivační dopis, životopis a přihlášku (ve formátu .doc nebo .pdf, veškeré dokumenty vyplněné na PC) zašlete na adresu 

erasmus@ambis.cz nejpozději do 25. 3. 2021*, v předmětu uveďte Výběrové řízení Erasmus+ - přihláška.  

Pro mobility v tomto akademickém roce budou využity finanční prostředky z evropských výzev 2019 a 2020 pro realizaci 

mobilit, a to v souladu s jejich konkrétními podmínkami čerpání.  

Oddělení Erasmus+ má pravomoc rozhodnout o tom, z jaké výzvy budou finanční prostředky čerpány. Uchazeč o mobilitu 

bude o té skutečnosti informován. 

Do 31. 3. 2021 obdržíte informaci o výsledku výběrového řízení. 

V případě jakýchkoliv dotazů se na mne neváhejte obrátit.  

Kristýna Nelibová 
Erasmus+ Koordinátor  

erasmus@ambis.cz  
 

Určeno pro: Studenti AMBIS vysoká škola, a. s.                                                                   Schválila: Kristýna Nelibová 

*V případě výběru univerzity International Business Academy – Kolding (Dánsko) je poslední den pro podání přihlášky 22. 

2. 2021. 
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