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Sdělení prorektora pro vědu, výzkum a zahraniční vztahy VETERINÁRNÍ UNIVERZITY BRNO 
k výsledkům 2. kola výběrového řízení programu ERASMUS+   

Vážení příznivci programu ERASMUS+, 

zdravím Vás a děkuji všem, kdo jste se aktivně zapojili do druhého kola aktuálního 
výběrového řízení, který slouží podpoře mobilit VETUNI studentů a zaměstnanců.  

Z prvého do druhého kola postoupilo 56 vážných zájemců o fyzickou mobilitu (46 studujících, 
8 učitelů a 2 pracovníci managementu), přesně podle zadání nám ve správném termínu 
zaslalo svoji prezentaci 45 z nich (36 studujících, 7 učitelů a 2 pracovníci managementu).  

Všem, kdo odeslali prezentaci, bylo potvrzeno, že jejich materiál byl přijat k posouzení, 
současně jim byla vyslovena slova uznání a poděkování. Cílem pětičlenné výběrové komise 
bylo dokonale porozumět sdělení každého účastníka, správně zhodnotit míru zaujetí, 
schopnost realizovat konkrétní cíl a snahu zviditelnit VETUNI. Nejlépe hodnoceny byly prezentace 
těchto autorů (v abecedním pořadí): 

7 v kategorii STUDENT: Eliška Kopečná, Tomáš Nohejl, Libor Podojil, Radka Polkorábová; 
Michaela Růžičková, Anna Stryková; Lucie Veitová; 

3 v kategorii UČITEL: Carlos Fernando Agudelo Ramirez; Lucia Černá; Pavla Lakdawala 
(Sehonová). 

Všem výše uvedeným ještě jednou srdečně blahopřejeme a inspirujeme je k tomu, aby co 
nejdříve načasovali realizaci své mobility a kontaktovali kancelář VVZ ještě do konce měsíce 
listopadu; buďte připraveni reagovat pružně!  

Příznivou zprávu máme i pro ty z Vás, které jsme nejmenovali, VETUNI zažádala o navýšení 
počtu mobilit vzhledem k vysokému počtu zájemců ve výběrovém řízení – očekáváme odezvu 
z Národní agentury do konce roku 2021. Pak oslovíme další oceněné autory prezentací.  

Briefing by the Vice-Rector for Science, Research and International Relations Office 

concerning the outputs of the second round ot the current ERASMUS+ tender at University 
of Veterinary Sciences Brno 

Dear fans of the ERASMUS+ programme at VETUNI,  

Allow me to greet you and recap the results of the second round ot the current ERASMUS+ 
tender. I would love to express many thanks to all who participated.  

There were many of you who took part and you can see the names of the best ones listed 
above. What is a very good news for all of us, we had requested additional grant to support 
more successful participants. So if you see your name above, please, try to finalize your 
mobility as soon as possible, contact the Erasmus Office during November. As soon as we have 
the answer from National agency, we will be in touch with other participants who qualified.  

https://www.erasmusdays.eu/

