Erasmus na MFF - krok za krokem
Krok 1 – Výběr země a univerzity (březen)
Prvním krokem je výběr vhodné univerzity. Seznam univerzity, se kterými má MFF uzavřené dohody, je možno nalézt zde http://www.mff.cuni.cz/studium/zahranici/era_dohody0809.pdf
Krok 2 – Návštěva katedrálního koordinátora (březen)
Po výběru univerzity je vhodné navštívit katedrálního koordinátora vámi vybrané dohody a zeptat se na možnost studia na
vámi vybrané instituci.
Krok 3 – Přihláška do konkurzu (do poloviny dubna)
Jelikož se na danou univerzitu může přihlásit více uchazečů, než je dohodnuto v bilaterální dohodě, je potřeba vyplnit a
odevzdat přihlášku do konkurzu - http://www.mff.cuni.cz/studium/formulare/form33.doc . Tuto přihlášku je nutno odevzdat
nejpozději do poloviny dubna (přesný termín je k dohledání na http://www.mff.cuni.cz/studium/zahranici/erasmus.htm ). Je
vhodné mít v tomto okamžiku již též vyplněnou přihlášku ke studiu na přijímající univerzitě – najdete ji zde http://www.cuni.cz/UK-780.html#5 . Pozor – zde je nutné již napsat předměty, které chcete na dané univerzitě studovat
(pozdější změna je samozřejmě možná).
Krok 4 – Přihláška ke studiu na přijímající instituci
Pokud jste v konkurzu vybráni ke studiu na vámi zvolené univerzitě, nechte si potvrdit též přihlášku ke studiu na přijímající
univerzitě, kterou vám jistě s radostí podepíše katedrální koordinátor - http://www.cuni.cz/UK-780.html#5 . Přihlášku do
konkurzu dále putuje k Doc. Holickému ( http://www.mff.cuni.cz/Petr.Holicky ), který vám ji podepíše a nechá si ji.
Krok 5 – Transcript of records, kopie diplomu
V SISu si vytiskněte Transcript of records, což je seznam vámi absolvovaných předmětu v rámci vašeho aktuálního studia.
Tento dokument odevzdejte na studijním oddělení, podepíše vám ho proděkan pro studijní záležitosti, Prof. Anděl. Pro
podepsaný dokument je potřeba se zastavit přibližně po jednom týdnu. Okopírujte si též seznam předmětu z bakalářského
studia, který jste dostali při promoci k diplomu. Je možné si ho též nechat notářsky ověřit, nutnost tohoto kroku je však
pravděpodobně sporná.
Krok 6 – Návštěva Evropské kanceláře
S potvrzenou přihláškou ke studiu na přijímající univerzitě navštivte Evropskou kancelář, konkrétně Mgr. Maršálka http://www.cuni.cz/UK-1337.html . Pan magistr vám ji s radostí potvrdí a vy budete zase o krok blíže studiu v zahraničí.
Krok 7 – Návštěva studijního oddělení – fakultního koordinátora
Po absolvování předchozího kroku navštivte fakultního koordinátora – Mgr. Zádrapovou
(http://www.mff.cuni.cz/Dagmar.Zadrapova ), která se postará o odeslání přihlášky na vámi vybranou univerzitu. Je vhodné,
abyste si sami zjistili adresu, na kterou je třeba dokumenty odeslat. Dále je nutné zkontrolovat webové stránky vybrané
univerzity, někdy totiž sami požadují nějaké speciální přihlášky, a je tak vhodné všechny dokumenty odeslat najednou. Je
důležité ohlídat si termíny pro odeslání případných speciálních přihlášek.
Krok 8 – Přihláška přišla zpět, potvrzená přijímající institucí
Pokud vám dorazila na vámi uvedenou adresu (v přihlášce) potvrzená přihláška, můžete se radovat. Spolu s ní by vám též
měl přijít akceptační dopis od přijímající univerzity, v mém případě dorazil asi dva týdny po samotné přihlášce. Nyní máte
možnost (a povinnost zároveň) zřídit si účet u Komerční banky. Více informací o tomto úkonu je možno nalézt zde http://www.cuni.cz/UK-780.html#5 . Je potřeba mít s sebou akceptační dopis, občanský průkaz a jeden další průkaz
totožnosti (ISIC, řidičák, …). Během 8 dnů vám poté na vámi zadanou adresu dorazí PIN a poté si opět na pobočce v Dlouhé
vyberete platební kartu. Je možno si též zřídit účet Gaudeamus2, to záleží na vás. Bez něj nemáte přístup do internetového
bankovnictví, je možno pouze kartou platit, vybírat z bankomatů nebo bezplatně vybrat hotovost na některých přepážkách
v Praze. Karta k devizovému účtu je v mém případě VISA Electron.
Krok 9 – Návštěva fakultního koordinátora podruhé
S potvrzenou přihláškou a akceptačním dopisem navštivte fakultního koordinátora. Paní magistra Zádrapová vám vystaví
dokumenty potřebné pro přidělení stipendia. V tomto okamžiku je nutné mít vyplněn a například od Doc. Johna potvrzen
protokol o studijním v plánu (vámi vybrané předměty plus ekvivalenty k těm z nich, ke kterým je najdete). Tento protokol
navíc musí být podepsán Prof. Andělem, tudiž je na něj vhodné myslet dopředu.
Krok 10 – Návštěva Evropské kanceláře
S dokumenty, které získáte od Mgr. Zádrapové, navštivte Evropskou kancelář. Pravděpodobně opět nadvakrát se vám podaří
získat stipendium pro podporu studia v zahraničí. Mj. je nutné mít s sebou číslo cestovního dokladu a číslo devizového účtu
z KB. Více informací zde - http://www.cuni.cz/UK-779.html#9 .
Další kroky mám zatím před sebou. Případné dorazy prosím na mail – martin@hadrava.eu .

