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Sdělení prorektora pro vědu, výzkum a zahraniční vztahy k výsledkům 1. kola výběrového 
řízení programu ERASMUS+   

 Vážení příznivci mobilitního programu ERASMUS+, 

dovolte, abych Vás pozdravil a stručně informoval o výsledcích nedávno uzavřeného prvého 
kola aktuálního výběrového řízení.  

Všichni účastníci prvního kola se zúčastnili ankety na téma virtuální mobilita a současně 
vyjádřili svůj vážný zájem fyzicky cestovat do zahraničí za poznáním evropského rozměru a 
obohatit tak nejen sebe, ale i svoji ALMA MATER, tj. Veterinární univerzitu Brno.  

Výběrová komise se shodla na 56 vážných zájemcích o fyzickou mobilitu, z toho se 
kvalifikovalo 46 studujících, 8 učitelů a 2 pracovníci managementu. Těmto účastníkům byl 
potvrzen jejich postup do druhého kola VŘ formou e-mailu s označením POTVRZENÍ pro 
účastníky prvého kola VŘ, respektive OFICIAL CONFIRMATION, vzhledem k tomu, že mezi 
úspěšnými jsou čtyři, jenž preferují komunikovat anglicky. 

Celková zjištění průzkumu na téma VIRTUÁLNÍ MOBILITY na VETUNI k datu 4. 10. 2021 shrnula 
ve své prezentaci Mgr. Lenka Minaříková – informace jsou Vám k dispozici 

Co bude nyní následovat? – všem účastníkům 2. kola VŘ formou e-mailu upřesníme, konkrétně 
kdy, kam a jak mohou zaslat své prezentace pro postup ve 2. kole. Uzávěrka druhého kola je 
stanovena na 25. 10. 2021. Výběrová komise ještě do konce října vyhodnotí materiály 
účastníků druhého kola a také výsledky tohoto druhého kola budou zveřejněny na webu 
VETUNI. 

Velice rád bych Vás touto cestou pozval na oslavu programu ERASMUS, která proběhne 
v pátek s datem 15. 10. - a to v čase mezi 12. a 16. hodinou  - na VETUNI a zvýrazní tak naši 
upřímnou podporu všem fanouškům mobility.  

Proto uvítáme dobrovolníky, kteří se ujmou role hostitelů pro všechny zájemce z řad nejširší 
veřejnosti  -  hlaste se nám jako dobrovolní průvodci a to, prosím, e-mailem s jednoduchým 
označením „ERA DAY“ na dvojici adres:  

ErasmusVETUNI@vfu.cz  + buddyvfu@seznam.cz 

Pozvánky na ERASMUS DAY s datem 15. 10., tj. OUTDOOR akci s celoevropským 

významem, jsou k dispozici jak v češtině, tak v angličtině. Každý z Vás, fanoušků mobility, má 

šanci přijít a zapojit se do dění, které bude zdokumentováno fotograficky a podpořeno 

distribucí  drobných dárků pro prvních pět set účastníků. Buďte u toho s námi!  Rovněž se 

nezapomeňte vyzbrojit úsměvem a hrnečkem na čaj.  

https://www.erasmusdays.eu/event/vetuni-erasmusdays/ 

https://www.erasmusdays.eu/ 

Těším se na Vás a jsem pevně přesvědčen o tom, že to bude právě Vaše energie, která 
rozhodne o tom, že se skvělá MYŠLENKA brzy změní ve SKUTEČNOST.   

mailto:ErasmusVETUNI@vfu.cz
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Briefing by the Vice-Rector for Science, Research and International Relations Office 

concerning the output of the first round ot the current ERASMUS+ tender at University of 
Veterinary Sciences Brno 

 

Dear fans of the VETUNI mobility of the ERASMUS+ programme,  

Let me greet you and allow me to recap the results we have learnt organizing the  first round 
ot the current ERASMUS+ tender.  

All participants took part in the Questionnaire focused on Virtual mobility and at the same 
time they expressed their interest in physical mobility abroad. The tender board has agreed 
56 participants are officially confirmed to enter the second round of the tender. This group of 
confirmed participants includes 46 students,  8 teachers and 2 management employees. Every 
qualified participant has obtained the e-mail proving he// she is expected to be supported. 
Four participants prefer communication in English.  

The brief presentation focusing on VIRTUAL MOBILITY na VETUNI dated October 4, 2021 
written by Lenka Minarikova is available in the Czech language 
 
What is the next step? – all participants of the second round will obtain detailled instructions  
where to send their presentations before October 25, 2021. 
 
I would love to invite you to support our ERASMUS DAY to be celebrated at VETUNI 
on Friday October 15, enjoy the OUTDOOR event to build up your immunity and brush up your 
English.  
 
We are looking for volunteers to become guides for all visitors with desire  
to meet ERASMUS at VETUNI – please send your email named “ERA DAY“ to addresses: 
 
ErasmusVETUNI@vfu.cz  + buddyvfu@seznam.cz 

 

I am truly looking forward that YOUR OWN ENERGY will transform  

a very good idea into the new reality! 
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