
 

 

Erasmus+  STUDIJNÍ POBYTY     
 

Vzdělávací program Erasmus+ umožňuje rozšíření možného vzdělání studiem v zahraničí. Délka jednoho pobytu je 3-12 měsíců, maximální délka nesmí přesáhnout 
12 měsíců. Obecná ustanovení naleznete v Opatření rektora č. 34/2015 (http://www.cuni.cz/UK-6868.html). 
 
 
Další informace jsou k nalezení na webu Univerzity Karlovy https://www.cuni.cz/UK-39.html. Případné dotazy adresujte referentce/referentovi International Students 
Office (iso@ftvs.cuni.cz). 
Student by si měl vyplnit maximálně tři přihlášky. 
 
 

2020/2021 

 
Zájemci o studijní pobyty žádají prostřednictvím online aplikace Univerzity Karlovy https://is.cuni.cz/webapps/  
 
Pro úspěšné splnění pobytu v zahraničí je třeba splnit jisté podmínky a učinit určité kroky. 
 
Základní podmínky: 

 Vybrat vhodnou instituci 

 Podat přihlášku a odevzdat motivační dopis 

 Absolvovat výběrové řízení 

 Dopracovat požadovanou dokumentaci, získat nezbytné podpisy 

 Splnit studijní předpoklady 

 Studovat v zahraničí 

 Splnit požadavky po návratu 

 Odevzdat závěrečné dokumenty 

 Pořádat o uznání studia v zahraničí a oznámit výsledek na International Students Office 
 
Jednotlivé kroky: 

1) VÝBĚR INSTITUCE. Uchazeč si zvolí vhodnou destinaci s ohledem na znalost cizího jazyka, zaměření a nabídku zahraniční univerzity. Zkušenosti 
absolventů pobytů jsou zveřejněny na http://erasmus-databaze.naep.cz/modules/erasmus/.  
 
Nejvhodnější doba studia v zahraničí pro studenty bakalářského studia je 2. ročník a zimní semestr 3. ročníku, pro studenty magisterského navazujícího je to 
letní semestr 1. ročníku a zimní semestr 2. ročníku. Studenti doktorského studia se poradí se školitelem. Studenti 3. ročníku bakalářského studia, mohou žádat 
o pobyty v prvním ročníku magisterského studia, pokud si zvolí předměty z příslušné nabídky. Harmonogram akademického roku zahraniční univerzity se může 
lišit. Uchazeči nejvyšších ročníků nejlépe volí destinaci, kde naleznou i vhodné podmínky pro zpracování závěrečné práce. 
 
JAZYK: Většina zahraničních univerzit nabízí studium v angličtině, některé v němčině, francouzštině, španělštině nebo italštině. 
 
Fakulta zpravidla vysílá studenty na jeden semestr. V průběhu pobytu je možné žádat o prodloužení.  
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2) PŘIHLÁŠKU KE STUDIU je možné aktualizovat. Doba studia zahrnuje i zkouškového období. Součástí přihlášky je návrh studijního plánu sestavený 

z aktuální nabídky v doporučeném rozsahu 30 ECTS na semestr. 
 
Studijní plán na UK vyjadřuje, jakým způsobem se přivezené výsledky studia v zahraničí mohou promítnout do studia na domácí univerzitě, formou 
ekvivalentů, předmět v tabulce B je nahrazen ekvivalentem, nebo volitelných předmětů, tj. předmět je popsán identicky v obou tabulkách.  
 
Uchazeč vypracuje motivační dopis v rozsahu maximálně A4, v jazyce, ve kterém bude probíhat studium, odevzdá na International Students Office. Uvede 
priority, podává-li více přihlášek. Vlastní-li certifikát o znalosti jazyka, přiloží. 
 

3) VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ má dva stupně. Student musí splnit první stupeň, aby mohl přejít do druhého. 
 
První stupeň:  

 Kritéria pro splnění: 

 vyplněná přihláška v online aplikaci, včetně studijního plánu 

 motivační dopis 

 studijní výsledky (Proběhne kontrola za předcházející úsek studia, především s ohledem na přeložené předměty.)  
 

Druhý stupeň:  
Po kontrole plnění prvního stupně bude studentovi oznámen termín pohovoru konaného v cizím jazyce. 
 
Kritéria pro nominaci: 

 jazykové znalosti 

 vhodnost volby, skladba studijního plánu 

 studijní výsledky na UK FTVS (V okamžiku rozhodování o nominaci student ještě nemusí mít splněny studijní požadavky, povinné předměty za předchozí 
období. Tuto podmínku musí student splnit v době vystavení Rozhodnutí.) 

 stupeň studia, resp. počet ukončených semestrů 

 doporučení zodpovědných osob pro daný obor (zajistí referentka) 

 doporučení pedagoga UK FTVS, trenéra, školitele (není povinné) 

 jiná aktivita, jako potvrzení o práci pro fakultní studentský klub apod. 
 

Výsledek rozhodnutí o nominaci je oznámen a zapsán do aplikace. 
 

4) NOMINOVANÝ student si vytiskne přihlášku, včetně studijního plánu. U ekvivalentů si dojedná možnost uznání s příslušnými učiteli, potvrdí do tabulky B, 
požádá garanta oboru o potvrzení studijního plánu. Požaduje-li zahraniční univerzita výpis dosavadních studijních výsledků, tzv. Transcript, student si vyžádá na 
studijním oddělení. Požadovanou dokumentaci odevzdá na International Students Office. Jakmile student obdrží potvrzení o přijetí ke studiu, kopii doručí  na 
International Students Office a zapíše číslo Euro-účtu do aplikace. 
 
Po KONTROLE PLNĚNÍ STUDIJNÍCH POVINNOSTÍ je student informován o možnosti vyzvednutí potvrzeného Rozhodnutí v International Students Office, 
s kterým pokračuje po výzvě k podpisu Účastnické smlouvy do Evropské kanceláře. Finanční podpora je studentovi převáděna, jakmile podepíše Účastnickou 
dohodu. Nemůže-li dohodu podepsat osobně, pověří jinou osobu plnou mocí, nemusí být notářsky ověřena. Finance, které student získá na podporu studia 
v zahraničí, nemusí pokrývat veškeré náklady.  



 

 

 
Studenti se specifickými potřebami mohou žádat o navýšení stipendia, více na http://www.naerasmusplus.cz/cz/mobilita-osob-vysokoskolske-
vzdelavani/informace-pro-studenty-s-tezkym-handicapem-nebo-specifickymi-potrebami/.   
 

5) STUDIUM NA ZAHRANIČNÍ UNIVERZITĚ: Velmi často dochází ke změnám studijního plánu. Jakmile nastanou, je nutné je zapsat do aplikace, poslat na 
International Students Office. Při změnách studijního plánu musí student hledět na dodržení počtu kreditů, aby neohrozil svůj postup do dalšího ročníku. 
 

PO NÁVRATU student zajistí, aby universita dodala emailem od koordinátora Transcript a potvrzení o pobytu na International Students Office, kopii Transcriptu 
a originál potvrzení o pobytu do Evropské kanceláře. Musí požádat o uznání studia v zahraničí. Žádosti o uznání jsou ke stažení na stránkách studijního 
oddělení http://www.ftvs.cuni.cz/FTVS-500.html. Student je podává prostřednictvím podatelny, na studijní odd., pro každý ekvivalentní předmět extra žádost 
podepsanou příslušným učitelem, za volitelné výčtem, podepíše sám, přiloží Transcript, V případě, že si chce předměty nechat uznat jako volitelné (ne jako 
ekvivalenty předmětů UK FTVS), vypíše na žádost jejich seznam a způsob plnění (Z, Zk) s datem jeho získání. Výsledek uznání později oznámí na International 
Students Office. Při splnění menšího množství kreditů student ohrožuje svůj postup do dalšího ročníku.  
 
Doporučujeme se registrovat se do databáze DROZD, projekt dobrovolné registrace občanů České republiky pro cesty do zahraničí. 
 
 

Po každém proběhlém kroku se k uvedenému popisu vraťte a ujistěte se, že jste vše udělali tak, jak jste měli. 
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