První kroky pro studenty





Vyhledejte si informace o programu Erasmus, ale i o dalších programech celoživotního učení
LLP na webových stránkách Národní agentury a prostudujte je!
Informujte se na studijním oddělení u Ing. Pavlíny Vápeníkové (erasmus@vsers.cz) o
konkrétních možnostech programu Erasmus, které naše škola umožňuje a také se kterými
vysokoškolskými institucemi má Vaše škola uzavřenu bilaterální dohodu (seznam partnerských
škol je zveřejněn na webových stránkách školy). Koordinátor oznámí termíny výběrových řízení
a požadavky na ně. Sledujte proto webové stránky školy nebo nástěnky.
Veškeré své dotazy (obecné i konkrétní; před odjezdem, po příjezdu i během pobytu v
zahraničí) směřujte na koordinátora Ing. Pavlínu Vápeníkovou.

Program Erasmus+ nabízí studentům dva typy aktivit:
Studijní pobyt na zahraniční vysokoškolské instituci v programové nebo partnerské zemi



v délce 3-12 měsíců
realizace výhradně na základě platných meziinstitucionálních dohod mezi vysílající a
přijímající vysokoškolskou institucí vlastnící ECHE

Praktickou stáž v zahraničním podniku či organizaci v programové zemi




v délce 2-12 měsíců
realizace na základě trojstranné dohody mezi studentem, vysílající vysokoškolskou
institucí a přijímající organizací, institucí, podnikem.
Nově také existuje možnost realizace absolventské stáže. Absolventskou stáž je třeba
uskutečnit do jednoho roku od ukončení studia, včetně délky stáže. Potřebné dokumenty je
nutno podepsat ještě během studia na vysoké škole, v době podpisu dokumentů musí mít
uchazeč stále statut studenta.

Studijní pobyt
Před odjezdem
1) Zahraniční i domácí VŠ/VOŠ spolu podepsaly bilaterální smlouvu.
2) Následuje výběrové řízení na domácí VŠ, jehož požadavky a termíny konání vyhlašují jednotlivé
VŠ/VOŠ.
3) Úspěšní studenti musí před výjezdem do zahraničí vyplnit přihlášku na zahraniční školu a studijní
smlouvu (Learning Agreement), která stanovuje studijní plán na zahraniční škole včetně počtu kreditů a
je odsouhlasena jak vysílající, tak přijímající institucí a studentem.
4) Po přijetí ke studiu na zahraniční instituci student podepíše finanční dohodu, na základě které mu
domácí VŠ/VOŠ vyplatí stipendium. Přílohou smlouvy je Erasmus Charta studenta, která obsahuje
základní práva a povinnosti studentů Erasmus.
5) Student v online aplikaci vyplní test znalostí cizího jazyka

Během pobytu
1) Během pobytu student musí respektovat studijní řád zahraniční školy a řádně plnit povinnosti
vyplývající ze smlouvy (délka pobytu, návštěva kurzů uvedených ve studijní smlouvě aj.)
2) Všechny změny ve studijní smlouvě budou písemně odsouhlaseny jak vysílající, tak přijímající
vysokoškolskou institucí. Změny musí student hlásit neprodleně.
3) Pro všechny účely budou studenti hostitelskou vysokoškolskou institucí posuzováni stejným způsobem
jako domácí studenti.
Po příjezdu
1) Student je povinen předložit domácí VŠ: Výpis výsledků studia v zahraničí (Transcript of Records) a
Potvrzení o délce pobytu.
2) Student napíše svou závěrečnou zprávu do databáze závěrečných zpráv studentů.
3) Student v online aplikaci vyplní test znalostí cizího jazyka (srovnání jazykové úrovně před výjezdem a
po výjezdu).

Praktická stáž
Před odjezdem
1) Pracovní stáž musí být předem domluvena mezi domácí vysokoškolskou
institucí/zprostředkovatelskou organizací, přijímajícím podnikem a studentem.
2) Pracovní stáž musí být uznatelná jako součást studijního programu domácí VŠ - přidělením kreditů
anebo aspoň záznamem v dodatku k diplomu.
3) Student před výjezdem sestaví pracovní plán stáže (Training Agreement), který je závazný pro
studenta, vysílající školu a zahraniční podnik nebo jinou organizaci.
4) Po schválení pracovního plánu student podepíše finanční dohodu, na základě které mu domácí VŠ
vyplatí stipendium. Přílohou smlouvy je Erasmus Charta studenta, která obsahuje základní práva a
povinnosti studentů Erasmus.
5) Student v online aplikaci vyplní test znalostí cizího jazyka
Během stáže
1) Student stráví v zahraničí celou délku pracovního pobytu odsouhlasenou hostitelskou organizací a
bude dodržovat její pravidla a předpisy.
2) Všechny změny v pracovním plánu stáže budou písemně odsouhlaseny jak domácí, tak hostitelskou
organizací. Změny hlásí student neprodleně.
3) V zahraničí student vykonává práci na plný úvazek.
Po příjezdu
1) Student je povinen předložit domácí VŠ/VOŠ certifikát o absolvování stáže potvrzující délku stáže a
dosažené výsledky/hodnocení.
2) Student napíše svou závěrečnou zprávu do databáze závěrečných zpráv studentů.
3) Student v online aplikaci vyplní test znalostí cizího jazyka (srovnání jazykové úrovně před výjezdem a
po výjezdu).

Kdo se může zapojit – podmínky:
 Student, který vyjíždí na studijní pobyt/praktickou stáž do zahraničí, musí být zapsán do
akreditovaného bakalářského, magisterského nebo doktorského studijního programu na vysoké
škole nebo musí být zapsán ke studiu na vyšší odborné škole, které jsou zapojeny do
programu Erasmus+: Erasmus.
 Studovat může prezenční, kombinovanou i distanční formou studia. A musí být ke studiu zapsán
během celého studijního pobytu či praktické stáže (neplatí pro absolventské stáže).
 Student vyjíždějící na studijní pobyt musí být zapsán minimálně ve druhém ročníku
bakalářského či pětiletého magisterského studia. Student vyjíždějící na praktickou stáž může
studovat jakýkoliv ročník studia.
 Student může být občanem jakékoliv země, ale musí studovat v České republice v akreditovaném
studijním programu.
 Student musí být vybrán v řádně vyhlášeném výběrovém řízení.
 Studenti, kteří již v minulosti absolvovali studijní pobyt či praktickou stáž v rámci Programu
celoživotního učení (LLP 2007-2013) se mohou programu Erasmus+: Erasmus také účastnit,
předchozí mobility se však ve stejném stupni studia sčítají.
Výše stipendia pro rok 2018/2019 naleznete zde:
http://www.naerasmusplus.cz/cz/mobilita-osob-vysokoskolske-vzdelavani/pro-studenty/

