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Erasmus+ 

požadavky a průběh dodatečného výběrového 

řízení na 2. LF UK  

 
Konkurz probíhá bez osobní účasti uchazeče, bodovým ohodnocením předložených  dokumentů. 

 

Hodnotící komise se zpravidla skládá z proděkana/ky pro doktorské studium a zahraniční 

záležitosti, fakultního koordinátora/ky pro Erasmus+, vedoucí zahraničního oddělení fakulty a 

administrátora/ky Erasmus+. V případě potřeby může v komisi zasedat zástupce akademického 

senátu. 

 

Při konkurzu je uchazeč ohodnocen dle dále uvedeného bodování ve čtyřech kategoriích: 

- prospěch 

- jazykové znalosti 

- kvalita studijního plánu či náplně praktické stáže  

- extrakurikulární aktivity. 

  

Student je do určeného termínu povinen zajistit všechny potřebné podklady a dodat je Oddělení 

zahraničních záležitostí. Po zasedání hodnotící komise a zpracováním zahraničním oddělením 

fakulty student obdrží výsledný počet bodů. Student má možnost si body překontrolovat a do 5 

pracovních dnů konzultovat případné nesrovnalosti se zahraničním oddělením. Za konečnou 

správnost bodů zodpovídá sám student. Po uplynutí této lhůty již nelze do výsledného počtu bodů 

zasahovat jinak, než podáním odvolání proděkanovi / proděkance pro doktorské studium a 

zahraniční záležitosti. 

 

Zahraniční studijní pobyty a stáže Erasmus+  jsou rozděleny na základě získaného počtu bodů dle 

níže uvedeného bodového systému. Každý student může žádat maximálně o 3 zahraniční pobyty 

Erasmus+ v daném výběrovém řízení. Pořadí studenta se počítá pro každou zvolenou destinaci 

samostatně. Získané body se mohou pro jednotlivé destinace lišit (podle rozdílu v hlavním 

jazyce). Student je emailem informován, zda byl, či nebyl na zvolené místo/a nominován. Během 

5 pracovních dnů oznámí zahraničnímu oddělení fakulty, zda nominaci přijímá nebo ne. Pokud ji 

nepřijímá, nebo se ve stanovené lhůtě nevyjádří, je nominace nabídnuta dalšímu studentovi 

v pořadí. V případě neúspěchu ve zvolené destinaci může být studentovi nabídnuta náhradní 
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destinace z neobsazených nabídek. Praktickou stáž si student může také sám dojednat na jiných 

relevantních institucích v zahraničí (mimo partnerské univerzity 2. LF).  

 

V případě rovnosti celkového počtu bodů u více zájemců, rozhoduje celkový studijní průměr  

(na dvě desetinná místa) za všechny dokončené ročníky v době podání žádosti. Pokud dojde k 

rovnosti i v tomto případě, pak rozhoduje los, který je v gesci proděkana / proděkanky pro 

doktorské studium a zahraniční záležitosti. 

 

 

Bodování: 

 

1.      Prospěch (max. 50 bodů) 

 Celkový prospěch se vypočítává obvyklým způsobem, tj. dle Studijního a zkušebního 

řádu Univerzity Karlovy, čl. 6, odstavec 15: „V případě, že je nutné určit prospěchový 

průměr, započítávají se všechny známky ze všech konaných zkoušek a všech opravných 

termínů.“ 

 Prospěch za všechny dokončené ročníky studia v době podání žádosti je obodován dle 

tabulky uvedené na konci dokumentu. 

 Výsledný počet bodů je násoben koeficientem dle započatého ročníku takto: 5. ročník 1; 

4. ročník 1; 3. ročník 0,95, 2. ročník 0,90. V případě podání žádosti v prvním ročníku je 

studentovi prospěch ohodnocen 25 body.  

 

2.      Jazyk (max. 25 bodů) 

 Body přidělené za znalost cizího jazyka jsou vypočítány pro každý Erasmus+ výjezd 

samostatně dle jazyka, ve kterém bude výuka či praktická stáž probíhat. 

 Jazykové znalosti student doloží jazykovým certifikátem. Student by měl splňovat 

minimálně úroveň B2 (podle evropského referenčního rámce CERF) v jazyce, ve kterém 

bude probíhat výuka / stáž. Certifikát lze nahradit přezkoušením jazykových znalostí na 

Ústavu jazyků 2. LF. V případě angličtiny se také uznává zkoušky z anglické lékařské 

terminologie ve 2. ročníku studia na 2. LF. Pozn.: státní maturitní zkouška z cizího jazyka 

odpovídá úrovni B1. 

 Student získá max. 25 bodů za hlavní jazyk, kterým je jazyk výuky / stáže. Maximálně 7 

bodů může získat za úroveň znalosti anglického jazyka, pokud nedoloží znalost jazyka 

výuky / stáže. 

 

Hlavní jazyk (max. 25 bodů), ve kterém bude probíhat výuka / praktická stáž: 

 Certifikát potvrzující znalost na úrovni B2 (může se nahradit přezkoušením jazykových 

znalostí na Ústavu jazyků) – 15 bodů  



 

3 
 

 Certifikát potvrzující znalost na úrovni C1 – 23 bodů 

 Certifikát potvrzující znalost na úrovni C2 – 25 bodů 

 

Vedlejší náhradní (anglický) jazyk (max. 7 bodů) – boduje se pouze v případě, že student 

nedoloží jazykovou kompetenci hlavního jazyka výuky / stáže: 

 Certifikát potvrzující znalost na úrovni B2 (lze nahradit zkouškou z anglické terminologie 

na 2. LF) –  4 body  

 Certifikát potvrzující znalost na úrovni C1 – 6 bodů 

 Certifikát potvrzující znalost na úrovni C2  – 7 bodů 

 

V případě, že je hlavním jazykem výuky / stáže angličtina, je hodnocení následující: 

 

Angličtina jako hlavní jazyk (25 bodů) výuky /stáže: 

 Certifikát potvrzující znalost na úrovni B2 (může se nahradit zkouškou z anglické 

terminologie na 2. LF) – 15 bodů  

 Certifikát potvrzující znalost na úrovni C1 – 23 bodů 

 Certifikát potvrzující znalost na úrovni C2 – 25 bodů 

 

V případě, že není hlavním jazykem výuky / stáže angličtina, francouzština, němčina, nebo 

španělština, posuzuje validitu certifikátu proděkan/ka pro doktorské studium a zahraniční 

záležitosti. 

 

 

3. Hodnocení studijního záměru (celkem maximálně 5 bodů) 

Student předkládá studijní záměr / náplň stáže o maximální délce 1 strany A4 s minimální 

velikostí písma 12. Vypracování záměru nahrazuje fyzickou přítomnost studenta při konkurzu. 

Slouží komisi k posouzení toho, jak se student na výjezd připravuje – tj. jaké předměty student 

hodlá studovat na partnerské univerzitě, zda ta je nabízí, zda je studijní plán v souladu se 

studijním plánem studenta na domácí fakultě, popř. jakou náplň praktické stáže plánuje student 

realizovat, zda je hostitelská instituce mu ji schopna zajistit, atd.  

Záměr nahrazuje motivační dopis komisi vysvětlující, proč má být student na Erasmus+ vyslán.   

Bodové hodnocení se pohybuje mezi 1 - 5 body, body uděluje celá komise na základě 

společného konsensu. 

  

 

4.      Extrakurikulární aktivity (celkem max. 25 bodů) 

Student může získat maximální bodovou hodnotu 25 bodů a to i v případě, že doloží  aktivity za 

sumárně více bodů.  
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Studenti dokládají pouze aktivity realizované v době studia na 2. LF UK.  

 

A)     Věda (celkem max. 10 bodů) 

 Rozpracovaná vědecká práce. Formulář vyplní a podepíše vedoucí daného pracoviště, 

kde výzkum probíhá. Potvrzuje, že student s vědeckou prací strávil aktivně alespoň 20 

hodin. (1 bod / semestr) 

 Autorství vědeckých publikací potvrzuje vedoucí projektu. Body jsou přidělovány 

následovně:  

o Autorství na vědecké publikaci (mimo hlavní autorství). (3 body) 

o Prezentace na regionálním kongresu ve formě posteru / přednášky, nebo práce 

byla opublikována v časopise bez impact factoru, ale v časopise dohledatelném 

ve vědeckých databázích (hlavní autor).  (5 bodů) 

o Práce byla prezentována na mezinárodním kongresu ve formě posteru / 

přednášky, nebo opublikována v časopise s impact factorem pod 1 (hlavní autor). 

(8 bodů) 

o Práce byla opublikována v časopise s impact factorem nad 1 (hlavní autor) (10 

bodů) 

 V případě, že se student účastní více projektů je možné body sčítat do maximální 

hodnoty 10 bodů. 

 

B)     Výuka (celkem max. 8 bodů) 

 Lektorování předmětu histologie / anatomie / fyziologie je ohodnoceno 1 bod / semestr. 

Formulář potvrdí vedoucí daného pracoviště. 

 Bodové ohodnocení výuky jiných předmětů na naší fakultě posuzuje koordinátor 

Erasmus+ v maximálním bodovém ohodnocení 1 bodem / semestr na základě odučených 

hodin. 

 Spolupořádání volitelného předmětu. Potvrzuje garant předmětu. (max. 1 bod / 

akademický rok) 

 Výuka dobrovolných seminářů na základě počtu odučených hodin. Potvrzuje vedoucí 

pracoviště. (max. 0,5 bodu / semestr) 

 

C)     Jiné (celkem max. 10 bodů) 

 Docházení na preklinický ústav, kliniku, ambulance, operační sály v minimálním rozsahu 

20 hodin mimo vědecké aktivity (viz výše). Formulář vyplní a podepíše vedoucí daného 

pracoviště. (max. 0,5 bod / semestr) 
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 Významné aktivity ve studentských spolcích. Body jsou udělovány dle vnitřních pravidel 

těchto organizací v celkovém maximálním počtu 5 bodů. Body z jednotlivých organizací 

se mohou sčítat do maximální výše 5 bodů. Odstupňování bodů dle jednotlivých spolků: 

 Motolák z.s.– 3 body - člen představenstva nebo aktivní člen s více než 50 

spolkovými body; 2 body - člen rozšířeného představenstva nebo aktivní 

člen s více než 30 spolkovými body; 1 bod - aktivní člen s více než 10 

spolkovými body. Body z více let členství se dají sčítat do maximální výše 

5 bodů. 

 IFMSA 2. LF UK z.s. – 3 body - volený lokální koordinátor, nebo student 2. 

LF na jakékoliv volené národní pozici (Národní koordinátor, člen Výkonné 

rady IFMSA CZ, Training Director) v daném akademickém roce; 2 body - 

aktivní člen, který v daném akademickém roce dosáhne 50 bodů za 

projekty či stáže; 1 bod - aktivní člen, který v daném roce dosáhne 25 

bodů za projekty či stáže (viz dodatek stanov o bodování IFMSA, bodovací 

manuál)  

 AIMS - analogicky dle specifikace předsedou 

 ASF - analogicky dle specifikace předsedou 

 

o Body jsou platné pouze na podepsaných formulářích od následujících osob: 

 Motolák z.s. - potvrzuje předseda Motoláku z.s. 

 IFMSA 2. LF UK z.s. - potvrzuje lokální prezident pro 2. LF UK 

 AIMS - potvrzuje předseda AIMS 2. LF UK 

 ASF - potvrzuje lokální koordinátor pro 2. LF UK 

 

 Členství ve studentské komoře akademického senátu (2 body / rok). Potvrzuje předseda 

akademického senátu.  

 Účast na odborných kongresech, kurzech apod. (max. 0,5 bodu / semestr, maximálně 3 

body celkem). Student dokládá potvrzením o účasti. 

 Reprezentace UK nebo fakulty ve sportu nebo kulturních aktivitách na meziuniverzitní a 

mezifakultní úrovni (max. 1 bod / rok, maximálně 5 bodů). Formulář vyplní zodpovědná 

osoba z Ústavu tělesné výchovy 2. LF UK, případně doloží student potvrzení o účasti na 

akci. 

 Pomoc přijíždějícím zahraničním studentům – účast v Buddy programu. Potvrzuje Buddy 

koordinátor spolku Motolák, kontaktní email: foreigners@motolak.org. (max. 0,5 bodu 

/semestr, maximálně 2 body celkem). Musí být uvedeno, po jakou dobu byl student/ka 

aktivní v Buddy programu (semestr / akad. rok). 

 

 

mailto:foreigners@motolak.org
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 Další aktivity relevantní k studovanému programu – významný přínos pro fakultu.  

Sem patří i práce mediků v době pandemie koronaviru, zapojení do spolku Medici na ulici, 

apod. Student/ka doloží potvrzením s podpisem vedoucího pracoviště, kde také musí být 

uvedeno, v jakém období kolik hodin student odpracoval.  

Posuzuje proděkan/ka pro doktorské studium a zahraniční záležitosti (max. 3 body). 

 

Celkový výpočet:  

Maximální verze: 

Prospěch 50 bodů +  jazyk 25 bodů + extrakurikulární aktivity 25 bodů + hodnocení studijního 

záměru 5 bodů, tj. max. 105 bodů 

 

Tabulka pro výpočet bodů dle průměrného prospěchu za všechny dokončené ročníky studia 

v době podání žádosti: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Průměr Body Průměr body 

1,00 – 1,10 50 2,51 – 2,60 14 

1,11 – 1,20 48 2,61 – 2,70 12 

1,21 – 1,30 46 2,71 – 2,80 10 

1,31 – 1,40 44 2,81 – 2,90 8 

1,41 – 1,50 42 2,91 – 3,00 7 

1,51 – 1,60 40 3,01 – 3,10 6 

1,61 – 1,70 38 3,11 – 3,20 5 

1,71 – 1,80 36 3,21 – 3,30 4 

1,81 – 1,90 33 3,31 – 3,40 3 

1,91 – 2,00 30 3,41 – 3,50 2 

2,01 – 2,10 27 3,51 – 3,60 1 

2,11 – 2,20 24 3,61 – 3,70 0 

2,21 – 2, 30 21 3,71 – 3,80 0 

2,31 – 2,40 18 3,81 – 3,90 0 

2,41 – 2,50 16 3,91 – 4,00 0 


