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Podmínky pro vysílané studenty:
� Studovat může prezenční i kombinovanou formou studia
� Věkově není mobilita omezena
� Student musí být zapsán minimálně ve druhém roce studia

Podmínky studijního pobytu
� Délka studijního pobytu je minimálně 3 měsíce a 

maximálně 12 měsíců
� Student neplatí na zahraniční instituci žádné poplatky

Finanční zajištění studijního pobytu
� Student obdrží stipendium od vysílající instituce
� Stipendium se poskytuje formou paušální částky na měsíc 

pobytu v zahraničí



Podmínky pro vysílané studenty:

� Mobility se může zúčastnit student prezenční i kombinované formy 
studia

� Věkově není mobilita omezena
� Student může studovat jakýkoliv ročník studia

Podmínky studijního pobytu

� Minimální délka praktické stáže je 2 měsíce a maximálně 12 měsíců
� Praktická stáž se musí uskutečnit v podniku, školícím, výzkumném 

středisku nebo i v jiné organizaci
� Pracovní stáž se nesmí uskutečnit v institucích EU, organizacích 

spravujících programy EU a národních diplomatických misích 
(ambasády, konzuláty) domovské země studenta v zahraničí

Finanční zajištění studijního pobytu

� Student obdrží stipendium od vysílající instituce
� Stipendium se poskytuje formou paušální částky na měsíc pobytu v 

zahraničí



� Vyberte si zahraniční vysokou školu z našich 
partnerů

� Vybranou školu konzultujte s koordinátorkou 
Erasmus+ na VŠERS

� Napište motivační dopis a strukturovaný 
životopis

� Vyžádejte si na studijním oddělení VŠERS 
výpis přehledu studia

� Domluvte si s koordinátorkou realizaci 
studijního pobytu nebo praktické stáže



� Německo

Ostbayerische Technische Hochschule
Amberg-Weiden

Webové stránky:
http://www.oth-aw.de/

Ostbayerischen Technischen Hochschule
Regensburg

Webové stránky:
https://www.oth-regensburg.de/



� Slovensko
Vysoká škola Danubius (Sládkovičovo)

Webové stránky:
http://www.vsdanubius.sk/

Akadémia Policajného zboru v Bratislave

Webové stránky:
http://akademiapz.sk/

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici (Ekonomická fakulta a Fakulta politických 
věd a mezinárodních vztahů)

Webové stránky:
http://www.umb.sk/umb/umbbb.nsf
http://www.ef.umb.sk/
http://www.fpvmv.umb.sk/

Stredoeurópska vysoká škola v Skalici

Webové stránky:
http://www.sevs.sk/

Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach

Webové stránky:
http://www.vsbm.sk/

Dubnický technologický inštitút v Dubnici nad Váhom

Webové stránky:
www.dti.sk



Chorvatsko
Sveučilište u Zadru
Webové stránky:
http://www.unizd.hr/

Polsko
Radom Academy of Economics
Webové stránky:
http://wsh.pl/

Poznan School of Banking
Webové stránky:
http://www.wsb.pl/

Turecko
Selahaddin Eyyubi University
Webové stránky:
http://seu.edu.tr/



Více informací u koordinátorky programu 
ERASMUS+ Ing. Martiny Leskovcové

� Na adrese: erasmus@vsers.cz
� Na telefonu: 725 377 732

Kancelář K3, 2. patro, Žižkova 5 
Centrum celoživotního vzdělávání

České Budějovice


