Univerzity, na které je možné podávat přihlášky (ve formě pracovních programů):
Univerzita Komenského Bratislava, Slovensko,
Univerzita Pécs, Maďarsko,
Univerzita Adama Mickiewicze v Poznani, Polsko,
Univerzita Regensburg, Německo,
Univerzita Wroclaw, Polsko.

Uchazeči o pobyty na výše uvedených univerzitách vyplní přihlášku – tj. „pracovní
program“ na příslušném formuláři (viz přílohy) - v českém jazyce pro UK Bratislava a
v angličtině nebo němčině pro ostatní univerzity. Formuláře musí být vyplněny na
počítači a obsahovat jméno, pracoviště a kontakt na jednoho či více akademických
pracovníků zahraniční univerzity, které plánujete navštívit.
Obvyklá délka pobytu je 5 dní, možné jsou i kratší pobyty. Dny na cestu se na rozdíl od
programu Erasmus+ nepřičítají.
Finanční podpora měsíčních výzkumných pobytů na Univerzitě ve Vídni
Universität Wien nabízí možnost měsíčních výzkumných pobytů určených studentům a
absolventům doktorského studijního programu na MU (absolventi do 7 let od ukončení), kteří
mají s MU pracovní smlouvu nebo DPP/DPČ. Pobyt je možné realizovat v období 1. 3. – 1. 11.
2019. Výše příspěvku na pobyt činí 1000 EUR.
V příloze naleznete podrobnější informace o programu (Grants for young researchers within
the partnership_2019) a přihlášku k vyplnění, v níž jsou specifikovány povinné přílohy (CV,
detailní výzkumný projekt pobytu atd).

Pro oba typy pobytů doporučujeme vyjednat si přijetí na hostující univerzitě již před
přihlášením do programu. Váš záměr také předem konzultujte s nadřízeným, neboť v
rámci programu nejsou hrazeny veškeré náklady. Vysílající pracoviště musí uhradit
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jízdné a případně část stravného, nadřízený by měl proto pobyt předem odsouhlasit s
vědomím finančních nároků cesty.
Přihlášky pro partnerské univerzity včetně všech požadovaných příloh, prosím dodejte
do pátku 14. 12. 2018 elektronicky na anna.tomenendalova@law.muni.cz a v tištěné
podobě na Oddělení pro zahraniční vztahy (kancelář 127).
Další informace k programu jsou dostupné na webu CZS zde:
https://czs.muni.cz/cs/pracovnik-mu/ostatni-pobyty/program-vztahu-s-tradicnimiuniverzitami.
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