Výběrové řízení Erasmus+ 2022/2023
Lékařská fakulta Univerzity Palackého v Olomouci vypisuje výběrové řízení pro studenty LF UP v Olomouci
na obsazení míst na studijní pobyty v rámci programu Erasmus+ pro akademický rok 2022/2023. Nabízené
studijní pobyty jsou uvedeny níže v dokumentu.

1. Podmínky pro pregraduální studenty
1. student musí být zapsán do akreditovaného studijního programu Všeobecné lékařství/General
Medicine nebo Zubní lékařství/Dentistry na LF UP
2. ukončený 2. ročník (zubní lékařství/Dentistry) /3. ročník (všeobecné lékařství/General Medicine)
v době výjezdu
3. dobré studijní výsledky
4. jazykové předpoklady – případně nutno absolvovat přezkoušení
5. aktivní mimoškolní činnost výhodou
6. vyšší prioritu mají studenti, kteří doposud studijní pobyt v rámci programu Erasmus+ neabsolvovali
7. vytvoření návrhu studijního plánu pro každou zahraniční instituci, na kterou se student hlásí
(při přípravě dbejte na to, abyste si navrhli předměty minimálně za 20 kreditů/semestr)
8. odevzdání kompletních podkladů (přihláška, návrhy studijních plánů, případná potvrzení) v termínu
vyhlášeném ve výběrovém řízení
9. studentovi vyjíždějícímu do země svého původu bude při výběru dána nižší priorita, přičemž musí
být splněna podmínka programu Erasmus+: mobilita musí být do země jiné, než je země vysílající
instituce a země, kde má student v době studia ubytování
Studenti, kteří se přihlásí k výběrovému řízení, budou bodově ohodnoceni podle níže uvedených kritérií.
Studenti s nejvyšším bodovým ohodnocením si budou studijní pobyty vybírat přednostně.

Pravidla bodového ohodnocení pro výběr pregraduálních studentů:
1. Kritérium prospěchu – vážený studijní průměr (VSP)
- VSP za ukončené akademické roky
- hodnota 100 bodů je vydělena VSP
2. Jazyk
- hodnocení: A (45 b), B (40 b), C (30 b), D (20 b), E (10 b)
- základní známka ze zkoušky z anglického/německého jazyka v případě studijního pobytu
na univerzitě, kde se vyučuje v anglickém nebo německém jazyce
- v případě výuky v jiném jazyce (francouzština, portugalština, španělština, italština, němčina,
angličtina) platí hodnocení dle výsledků jazykové zkoušky; přezkoušení je povinné, je nutné jej
absolvovat úspěšně (tedy být ohodnocen A -E)
- pokud se student hlásí na několik univerzit s rozdílným vyučovacím jazykem, je potřeba získat
bodové ohodnocení pro každý cizí jazyk
- +15 b bude přičteno za znalost místního jazyka v případě zemí, kde je kontaktním jazykem
angličtina (maďarština, …)

-

-

jazykové zkoušky proběhnou v lednu v termínech vypsaných příslušnými zkoušejícími
před samotným výběrovým řízením
v případě, že student již absolvoval jazykovou zkoušku pro výběrové řízení Erasmus+ v minulých
letech, bude mu automaticky uznán první dosažený výsledek; jazykovou zkoušku již není možné
opakovat
studenti anglických programů musí absolvovat zkoušku z jazyka, který daná přijímající instituce
vyžaduje; tato podmínka neplatí pro rodilé mluvčí, kteří budou automaticky ohodnoceni 45 body

3. Aktivní činnost ve studentských organizacích (IFMSA, Spolek mediků, SSS ČR, ESN, PEPA): +10 b
- potvrzení za příslušné organizace budou vydávat:
IFMSA – Natálie Vodáková (lp.upol@ifmsa.cz)
Spolek mediků – Tereza Špalková (predseda@spolekmediku.cz)
SSS ČR – Jakub Červeň (cervenjakub529@gmail.com)
ESN – Martin Mičic, od ledna Pavlína Břoušková (hr@esn.upol.cz)
PEPA – Kameron Paul-Thaper (kameron321@yahoo.com)
4. Aktivní účast ve SVOČ: +10 b
- nutné doložit dekretem SVOČ
- body nebudou přiděleny za právě probíhající SVOČ v ak. roce 2021/2022
5. Aktivní účast ve studentské pedagogické činnosti: +10 b
- nutné doložit dekretem SPČ
- body nebudou přiděleny za právě probíhající SPČ v ak. roce 2021/2022
6. Buddy systém LF: +10 b
- nutné doložit účast v „Buddy“ kroužku výuky
- body nebudou přiděleny za probíhající ak. rok
7. První studijní pobyt v rámci programu Erasmus+: +10 b

Termíny jazykových zkoušek pro výběrové řízení Erasmus+:
-

z angličtiny/němčiny:
11. 1. 2022 – od 10.00
20. 1. 2022 – od 10.00
Místo konání: Centrum pro výuku cizích jazyků, Hněvotínská 3 (Teoretické ústavy – nové prostory)
Zkoušející: angličtina – Mgr. Pavel Kurfürst (pavel.kurfurst@upol.cz)
němčina – Mgr. Lenka Podhorná (lenka.podhorna@upol.cz)
Zkouška se skládá z písemné a ústní části.

-

z francouzštiny:
10. 1. 2022 – od 08.30
31. 1. 2022 – od 08.30
Místo konání: FF UP, Křížkovského 10, pracovna portugalštiny, učebna č. 2.52 (1. patro)
Zkoušející: Mgr. Kateřina Ritterová, Ph.D. (RitterovaKaterina@seznam.cz)

Ústní zkouška.
-

z portugalštiny:
4. 1. 2022 – od 09.00
11. 1. 2022 – od 09.00
Místo konání: online (zoom)
Zkoušející: Mgr. Petra Svobodová, Ph.D. (petrasvob@seznam.cz)
Zkouška se skládá z písemné a ústní části.

-

ze španělštiny:
4. 1. 2022 – od 13.30
18. 1. 2022 – od 10.30
Místo konání: 4.1. učebna 2.518, Teoretické ústavy, dostavba; 18.1. Velká posluchárna, Teoretické
ústavy, Hněvotínská 3
Zkoušející: PhDr. Ivana Mrozková (imrozkova@hotmail.com)
Zkouška se skládá z písemné a ústní části.

-

z italštiny
14. 1. 2022 – od 13.00, případně dle domluvy
21. 1. 2022 – od 10.00, případně dle domluvy
Místo konání: online skrze aplikaci zoom
Zkoušející: Mgr. Eva Skříčková (eva.skrickova@upol.cz)
Zkouška se skládá z písemné a ústní části.

Studenti se na výše uvedené termíny jazykových zkoušek přihlásí emailem zkoušejícímu (v kopii na
petra.nakladalova@upol.cz) nejpozději do 12.00 předchozího dne.

2. Podmínky pro postgraduální studenty
1. student musí být zapsán do akreditovaného doktorského studijního programu na LF UP
2. odevzdání životopisu, motivačního dopisu a doporučení školitele v termínu vyhlášeném
ve výběrovém řízení

Nabízené studijní pobyty:
Všeobecné lékařství
Počet
studentů
Výuka v angličtině
Grigore T. Popa
University of Medicine
and Pharmacy, Iasi,
Rumunsko

Max. délka
pobytu/os

WWW stránky univerzity
http://www.umfiasi.ro/en/

2

4,5 měsíců

https://www.umfiasi.ro/ro/universitate/relatiiinternationale/Pagini/Erasmus-Incomming-Students.aspx
https://www.medipol.edu.tr/en/

Istanbul Medipol
University, Turecko

2

6 měsíců

Nicolaus Copernicus
University in Toruń,
Polsko

https://www.medipol.edu.tr/en/prospectivestudents/erasmus/incoming-students
http://www.umk.pl/en/

2

9 měsíců

Ovidius University of
Constanta, Rumunsko

2

10 měsíců

https://en.cm.umk.pl/department-of-research-andprojects/erasmus-overview/information-for-exchange-erasmusstudents/
http://en.univ-ovidius.ro/

Pleven Medical
University, Bulharsko

2

5 měsíců

University of Ljubljana,
Slovinsko

http://www.mu-pleven.bg/index.php/students/studentsspecialty-medicine/634-curriculum?lang=en
https://www.uni-lj.si/eng/

2

12 měsíců

https://www.mf.uni-lj.si/en_GB/study/exchangeprogrammes/erasmus-for-students/erasmus-study-exchange
http://www.u-szeged.hu/english

University of Szeged,
Maďarsko

2

3 měsíce

http://www.szegedmed.hu/

University of Turku,
Finsko

1

5 měsíců

Vilnius University, Litva

2

10 měsíců

University of Tartu,
Estonsko

2

5 měsíců

http://medicina.univ-ovidius.ro/en/#syllabus
http://www.mu-pleven.bg/index.php/en/

http://www2.u-szeged.hu/erasmus/eindex.html
https://www.utu.fi/en
https://www.utu.fi/en/study-at-utu/courses-in-english-forexchange-students
https://www.vu.lt/en/
http://www.vu.lt/en/studies/exchange-students
http://www.vu.lt/en/studies/exchange-students/courses-taughtin-foreign-languages
https://www.ut.ee/en
https://www.ut.ee/en/prospective-students/exchange-students

Výuka v němčině
Julius-MaximiliansUniversität Würzburg,
Německo

http://www.uni-wuerzburg.de/
2

12 měsíců

https://www.med.uni-wuerzburg.de/en/international/studiumin-wuerzburg/

Justus-LiebigUniversität Giessen,
Německo

2

6 měsíců

Medizinische
Universität Wien,
Rakousko

2

5 měsíců

Universität Leipzig,
Německo

2

9 měsíců

Université Clermont
Auvergne, Francie

2

5 měsíců

Université de Lille,
Francie

2

5 měsíců

http://www.uni-giessen.de/
http://www.uni-giessen.de/fbz/fb11/studium/medizin/
https://www.meduniwien.ac.at/web/
https://www.meduniwien.ac.at/web/en/internationalaffairs/student-staff-exchange/student-mobility/coursecatalogue/
http://www.zv.uni-leipzig.de/
https://student.uniklinikum-leipzig.de/studium/stundenplan.php

Výuka ve francouzštině
https://www.uca.fr/
https://www.uca.fr/international/venir-a-luca/je-suis-etudiant
https://medecine.uca.fr/
https://www.univ-lille.fr/
https://medecine.univ-lille.fr/international

Výuka v portugalštině
http://www.uc.pt/fmuc

Universidade de
Coimbra, Portugalsko

2

6 měsíců

https://apps.uc.pt/courses/EN/programme/5841/20152016?id_branch=16221
https://www.up.pt/

Universidade do Porto,
Portugalsko

2

6 měsíců

Universidade do Porto
– Abel Salazar,
Portugalsko

https://sigarra.up.pt/fmup/pt/cur_geral.cur_planos_estudos_vie
w?pv_plano_id=5402&pv_ano_lectivo=2015&pv_tipo_cur_sigla=
MI&pv_origem=CUR
http://www.icbas.up.pt/

2

9 měsíců

Universidade de
Lisboa, Portugalsko

2

9 měsíců

https://sigarra.up.pt/icbas/pt/cur_geral.cur_planos_estudos_vie
w?pv_plano_id=13402&pv_ano_lectivo=2015&pv_tipo_cur_sigla
=MI&pv_origem=CUR
https://www.ulisboa.pt/en

Universidade Nova de
Lisboa, Portugalsko

2

9 měsíců

http://www.medicina.ulisboa.pt/
http://www.fcm.unl.pt/
https://fcm.unl.pt/pt-pt/NMS/Internacional/ProgMobilidade/Mobilidade-Incoming/Medicine-Student
- studenti musí k přihlášce na univerzitu doložit doklad o úrovni
portugalského jazyka na úrovni B1

Výuka ve španělštině
https://www.ucv.es/

Universidad Católica de
Valencia, Španělsko

2

5 měsíců

Universidad de
Zaragoza, Španělsko

2

10 měsíců

http://www.ucv.es/oferta-academica/grados/grado-enmedicina/seccion/13
http://www.unizar.es/
http://titulaciones.unizar.es/medicina/cuadro_asignaturas.html

Výuka ve slovenštině/angličtině
Univerzita

2

5 měsíců

http://www.jfmed.uniba.sk/

Komenského
v Bratislave, JLF Martin,
Slovensko

http://www.jfmed.uniba.sk/studium/uchadzaci/studijneprogramy/studijny-program-vseobecne-lekarstvo/
https://www.jfmed.uniba.sk/en/faculty/internationalrelations/erasmus/studentska-mobilita-sms/

Výuka v italštině
https://www.uniroma1.it/it/pagina-strutturale/home

Sapienza Università di
Roma, Itálie

2

6 měsíců

Università degli Studi di
Cagliari, Itálie

2

6 měsíců

https://www.uniroma1.it/it/pagina/students-coming-sapienza
https://www.unica.it/unica/en/homepage.page
https://www.unica.it/unica/en/ateneo_s04_ss020.page

Zubní lékařství
Výuka v angličtině
Grigore T. Popa
University of Medicine
and Pharmacy, Iasi,
Rumunsko

http://www.umfiasi.ro/en/
2

9 měsíců

https://www.umfiasi.ro/ro/universitate/relatiiinternationale/Pagini/Erasmus-Incomming-Students.aspx
https://www.medipol.edu.tr/en/

Istanbul Medipol
University, Turecko

1

6 měsíců

Vilnius University, Litva

2

10 měsíců

https://www.medipol.edu.tr/en/prospectivestudents/erasmus/incoming-students
https://www.vu.lt/en/
http://www.vu.lt/en/studies/exchange-students
http://www.vu.lt/en/studies/exchange-students/courses-taughtin-foreign-languages

Výuka ve slovenštině/angličtině
Univerzita Komenského
v Bratislave, Slovensko

http://www.fmed.uniba.sk/
2

10 měsíců

http://www.fmed.uniba.sk/en/internationalrelations/international-mobility-programs-for-students/erasmus/

Výuka v polštině/angličtině
Medical University of
Gdansk, Polsko

2

6 měsíců

http://mug.edu.pl/
http://intrel-en.gumed.edu.pl/114.html

Výuka ve španělštině
Universidad Católica de
Valencia, Španělsko

https://www.ucv.es/
2

5 měsíců

http://www.ucv.es/oferta-academica/grados/grado-enodontologia/seccion/13
http://www.uv.es/

Universitat de València,
Španělsko

2

10 měsíců

http://www.uv.es/uvweb/college/en/internationalrelations/international-relations/erasmus-studyprogramme/incoming/accepted-students-1285846947836.html#2

Výuka v portugalštině
lnstituto Superior de
Ciéncias de Saúde Egas
Moniz, Portugalsko

2

9 měsíců

http://www.egasmoniz.com.pt/pt-pt.aspx
https://relintegasmoniz.pt/
https://www.up.pt/

Universidade do Porto,
Portugalsko

http://international.up.pt/
2

10 měsíců

https://sigarra.up.pt/fmdup/en/CUR_GERAL.CUR_INICIO
- většinou klinické předměty, zkoušky jsou možné i v AJ

Výuka v italštině
University of Cagliari,
Itálie

https://www.unica.it/unica/en/homepage.page
2

6 měsíců

https://www.unica.it/unica/en/ateneo_s04_ss020.page

Doktorské studijní programy
Medizinische
Universität Innsbruck,
Rakousko
University of
Birmingham, Spojené
království
University of Ljubljana,
Slovinsko
University of Szeged,
Maďarsko

1

3 měsíce

https://www.i-med.ac.at/universitaet/index.html.en

2

6 měsíců

http://www.birmingham.ac.uk/

1

12 měsíců

https://www.uni-lj.si/eng/

1

3 měsíce

http://www.u-szeged.hu/english

Jak se přihlásit:
Je třeba se přihlásit do online aplikace Erasmus+ dostupné na odkaze
erasmusplus.upol.cz. Postupujte prosím následovně:
1. K přihlášení použijte stejné přihlašovací údaje jako do Portálu UP.
2. Zkontrolujte, zda sedí všechny osobní a kontaktní údaje. V případě potřeby
upravte. Nezapomeňte prosím také doplnit tzv. "doplňující údaje" v boxu v pravém
sloupci (délka VŠ studia, počet měsíců v Erasmu - pokud jste již nějaký pobyt
absolvovali, studijní cyklus – magisterský, příp. doktorský u postgraduálních
studentů).
3. Vyberte preferované univerzity - semestr výjezdu, obor (General
Medicine/Dentistry), univerzita, jazyk. Pokud se hlásíte na více univerzit, zadejte své
preference pro každou z nich (maximálně však 3 univerzity).
4. Odešlete přihlášku online.
5. Přihlášku vytiskněte, podepište a spolu s nutnými přílohami odevzdejte prosím p.
Petře Nakládalové (studijní odd.)
Přihlášky budou přijímány do 27. 1. 2022.
Samotné výběrové řízení proběhne dne 10. 2. 2022 v 15.00 v posluchárně 2.517
na Teoretických ústavech (dostavba).

Harmonogram výběrového řízení
Zveřejnění podmínek VŘ, včetně nabídky studijních pobytů – do 20. 12. 2021
Jazykové zkoušky – leden 2022
Ukončení podávání přihlášek – do 27. 1. 2022
Zveřejnění seznamu žadatelů dle bodového zisku – do 3. 2. 2022
Rozdělení studijních pobytů dle seznamu od žadatele s nejlepším bodovým ohodnocením – do 10. 2. 2022
Ukončení výběrového řízení, zveřejnění výsledků – do 17. 2. 2022

Obecné informace k programu Erasmus+ jsou k dispozici na webové stránce Oddělení mezinárodních
vztahů UP:
http://www.iro.upol.cz/menu/erasmus/studium/
Informace o uznávání kreditů v rámci zahraničních studentských mobilit jsou uvedeny ve Směrnici děkana
k uznávání kreditů v rámci zahraničních studentských mobilit:
http://old.lf.upol.cz/fileadmin/user_upload/LF-dokumenty/sd_k_zahranicnim_mobilitam.pdf

prof. Mgr. MUDr. Milan Raška, Ph.D., v.r.
proděkan pro zahraniční vztahy a General Medicine

