Milé studentky, milí studenti,
v souvislosti s výběrovým řízením na zahraniční studijní pobyty v rámci programu Erasmus+ a v rámci
mezifakultních smluv v akademickém roce 2021/2022 si vám dovoluji předat doplňující informace k již
zveřejněným informacím (viz https://www.law.muni.cz/content/cs/aktualne/aktuality/event/3078/ )
týkající se 2. kola jazykového přezkoušení pro období podzim 2020:
-

-

-

-

-

s ohledem na uskutečněný Erasmus week, který upoutal pozornost nových zájemců
z řad studentů o zahraniční pobyty, a aktuální strategii MU prioritně obsazovat mobilitní
místa na TOP 300 univerzitách dle QS rankingu a dalších prestižních žebříčků,
vyhlašujeme ve spolupráci s Centrem jazykového vzdělávání PrF MU 2. kolo jazykového
přezkoušení pro období podzim 2020, přičemž do 2. kola se nemohou hlásit studenti
již přihlášení na jazykové přezkoušení pro období podzim 2020 v 1. kole;
termíny a požadavky na jazyková přezkoušení ve 2. kole jsou uvedeny níže;
ostatní podmínky stanovené pro doložení znalosti jazyka se nemění:
přezkoušení do zemí s vyučovacím jazykem italským, španělským, portugalským, event.
jiným organizováno nebude; student prokáže znalost příslušného jazyka předložením
potvrzení o znalosti jazyka, resp. vložením příslušného potvrzení do elektronické
přihlášky, a sice nejpozději do uzávěrky pro podávání elektronických přihlášek na
studijní pobyty;
pokud uchazeč úspěšně absolvoval přezkoušení v období podzim 2018 nebo podzim
2019 (resp. jaro 2020), nemusí ho absolvovat znovu a bude mu započítána známka
z přezkoušení předchozího; prošel-li uchazeč více přezkoušeními z téhož jazyka
v obdobích podzim 2018, podzim 2019 (resp. jaro 2020) nebo podzim 2020, započítává
se známka z posledního přezkoušení;
v
případě
vybraných
univerzit
(viz
seznam
univerzit:
https://erasmus.law.muni.cz/content/cs/partnerske-univerzity/ ) je nutné doložit
mezinárodní certifikát prokazující dostatečnou znalost jazyka (nad rámec jazykového
přezkoušení);
některé z prioritních TOP univerzit mohou mít též své vlastní požadavky na jazykové
znalosti doložené certifikátem.

S pozdravem,
doc. JUDr. Ing. Michal Radvan, Ph.D.
Proděkan pro zahraniční a vnější vztahy
Erasmus+ oborový koordinátor
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Jazyková přezkoušení uchazečů pro výjezdy v rámci programu Erasmus+
v ak. roce 2021/2022 – 2. kolo
Přihlášku k jazykovému přezkoušení vyplňte na https://forms.gle/K17GsjgLzJBvG2xLA
a odešlete do 11.12.2020.
Přezkoušení proběhne distanční formou.
- písemná část online jako odpovědník v ISu
termíny:
anglický jazyk

18.12. 2020 v 10.00 hod.

německý jazyk

18.12. 2020 v 9.00 hod.

francouzský jazyk

18.12. 2020 v 11.00 hod.

- ústní část jako videokonferenční hovor
termíny budou vypsány v IS v předmětu EL027 Erasmus – přihlášky.
V rámci přezkoušení uchazeči pohovoří o oblasti svého studijního zájmu a prokáží všeobecnou i
specializovanou jazykovou kompetenci.
Kontaktní osoba:
Lenka Pavlíková
Centrum jazykového vzdělávání na PrF
lenka.pavlikova@law.muni.cz
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