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Program Erasmus+:
vzdělávací program EU navržený 

Evropskou komisí pro oblast 

vzdělávání, odborné přípravy, 

mládeže a sportu, 

2014-2020



ERASMUS+
Účastníci: 28 států EU + 3 EHP 

(Norsko, Lichtenštejnsko, Island) + 

Turecko, Bývalá jugoslávská republika 

Makedonie (FYROM)

2 typy aktivit pro studenty:

• studijní pobyty studentů (3-12 měsíců)

• praktické stáže (2-12 měsíců)

Pro absolventy – absolventské stáže, do 

jednoho roku od ukončení studia



Erasmus na ČVUT
1998 -2017/18

 5248 studentů ČVUT na studijní pobyt  vyjelo

 6776 zahraničních studentů studovalo na ČVUT
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Mobilita studentů

- studijní pobyty



Podmínky pro účast 1
 Student musí být zapsán do akreditovaného 

bakalářského/magisterského/doktorského 

studijního programu na vysílající VŠ

 Musí být řádně zapsán do minimálně 2. ročníku 

studia na vysílající VŠ, po celou dobu studijního 

pobytu v zahraničí 

 může být občanem jakékoliv země, ale musí 

studovat na vysílající škole v akreditovaném 

studijním programu



Podmínky pro účast 2

 Student musí být vybrán v řádně vyhlášeném 

výběrovém řízení

 Studenti kteří již v minulosti absolvovali 

studijní pobyt nebo praktickou stáž v rámci 

Programu celoživotního učení (LLP 2007-

2013) se mohou zúčastnit, předchozí mobility 

se na stejném stupni studia sčítají



Možnosti výměnných pobytů 

v rámci programu Erasmus+

 Řádné (prezenční) studium včetně přípravy 

bakalářské/ diplomové/ disertační/ 

absolventské práce

 Kombinace studia a pracovní stáže pod 

podmínkou, že pracovní stáž je garantována 

stejnou přijímající institucí jako studijní pobyt



Bilaterální dohody
mezi ČVUT a partnerskou školou

 celoškolské /rektorát

 uzavřené fakultou 



Studijní pobyt
 délka pobytu: 3-12 měsíců

 v  rámci jednoho akademického roku

 pouze na základě platné bilaterální smlouvy 

 studium v zahraničí musí být součástí studia

 povinnost získat aspoň 20 na ČVUT 

uznaných kreditů za semestr

 lze vyjet v každém cyklu studia na max

12 měsíců



Fakultní bilaterální dohody
Koordinátoři programu Erasmus+ na fakultách

 FSv Doc. Ing. Václav Kuráž, CSc.

 FS S. Jordáková, M. Hamplová

 FEL R. Fialová, O. Vlček

 FJFI Ing. Petr Gavrilov, CSc.

 FA Jarmila Vokounová

 FD Ing. Patrik Horažďovský

 FBMI Lucie Kulhánková

 FIT Ing. Regina Šmídová

 MÚVS        Kateřina Zelenková



ČVUT

a partnerské instituce zapojené 

do programu ERASMUS+

Seznam smluvních partnerských škol : 

https://www.mobility.cvut.cz



Bilaterální dohody

http://www.mobility.cvut.cz



Co mám udělat ?



Informace o programu
webové stránky ČVUT:     
https://portal.cvut.cz/informace-pro-
studenty/mezinarodni-
programy/erasmus/erasmus-studium/

webové stránky Domu zahraniční 
spolupráce: 
http://www.naerasmusplus.cz/cz/mobilita-
osob-vysokoskolske-vzdelavani/pro-studenty/



Výběr nejvhodnější školy
Při rozhodování a výběru vhodné školy je 
nutné řídit se 

 podmínkami mobility dle podepsané 
bilaterální dohody

– platnost dohody
– obor
– etapa studia  (bakalářská / magisterská / 

doktorandská)
– smluvní počet semestrů / měsíců na 1 studenta

 jazykovými požadavky 



Výběr nejvhodnější školy
Zkontrolovat nabídku předmětů nebo 

programů – web partnerské školy –
včetně období (zimní/letní semestr)

Vybírat podle jazykových schopností

Jazykové požadavky, jazykové testy OLS

nositel bilaterální dohody (rektorát nebo 

fakulta)



Výběr nejvhodnější školy

 webové stránky partnerské instituce

 informační materiály – Odbor zahr. styků

 fakultní koordinátor / Odbor zahr. styků

 zprávy z pobytu předchozích studentů

https://mobility.cvut.cz/zpravy/

http://erasmus-databaze.naep.cz/

osobní kontakt s těmito studenty

https://mobility.cvut.cz/zpravy/


Přihlášky
Přihlášky do programu Erasmus+ 

jsou výhradně elektronické

Formulář přihlášky na adrese:

www.mobility.cvut.cz

http://www.erasmus.cvut.cz/


Student má možnost poslat jednu

elektronickou přihlášku :

 na smluvní místa nabízená fakultou studenta 

na základě fakultních bilaterálních dohod 

nebo

 na smluvní místa nabízená rektorátem na 

základě rektorátních bilaterálních dohod

V obou případech má možnost vybrat 

z nabídkového menu 3 školy  dle pořadí 
preference

Všechny podané přihlášky schvalují elektronicky 
příslušní studijní proděkani na fakultách



Výběrové řízení

Podmínky pro schvalování přihlášek 

do programu studijními proděkany

Kritéria výběrového řízení

https://portal.cvut.cz/informace-pro-

studenty/mezinarodni-programy/erasmus/erasmus-

studium/vyberove-rizeni/

studijní výsledky: standardní doba studia, 

studijní průměr, počet získaných kreditů…



Akademický rok 2019/2020

Přihlášky do výběrového řízení budou 

otevřeny

6.11.2018

Uzávěrka pro příjem přihlášek :

6.12.2018



Výběrové řízení pro celé ČVUT

Uchazeči o místa na školách s výukou 

v angličtině nebo v němčině musí absolvovat 

příslušné jazykové testy.

Písemné testy z němčiny: 14.1.2019  od 13,30 hod

Z angličtiny:  14.1. 16.1. 21.1.2019 v 9-12 hodin

únor 2019 – předání 

výsledků na fakulty



Výběrové řízení pro celé ČVUT
- písemné testy z angličtiny

Studenti přihlášení na výjezd v rámci mimoevropských 

dohod i na Erasmus+ budou psát pouze jeden test !

Při testu na mimoEU dohody v prosinci 2018 nutno na 

testu vyznačit, že se hlásíte i na Erasmus+ (hlavička 

testu). Výsledky testu budeme automaticky uznávat 

také pro výjezd Erasmus+.

V případě zdravotních potíží nebo jiného vážného 

důvodu je nutno se s naší kanceláří domluvit – před 

zahájením testu – na náhradním řešení/termínu.  



Výběrové řízení pro celé ČVUT

Žadatelé o studium v ostatních jazykových oblastech 

dodají do Odboru zahr. vztahů potvrzení z jazykové 

katedry o úrovni příslušného jazyka - do 18.1.2019.

Potvrzení musí být vystaveno v jazyce země, v němž 

student bude studovat, a musí obsahovat určení úrovně 

jazykových znalostí podle Evropského referenčního 

rámce jazyků.



Výběrové řízení
 na smluvní místa nabízená 

fakultami probíhá na jednotlivých 

fakultách – kontaktujte příslušného 

koordinátora 

 na místa nabízená rektorátem 

provádí OZV

Na rektorátní místa se mohou hlásit studenti všech fakult 

s výjimkou studentů fakulty architektury a oboru PSA Fakulty 

stavební. Problémy s umístěním některých oborů- informatika, 

biomedicína …



Výběrové řízení – rektorát/OZV

Ústní pohovory z angličtiny a němčiny : 
rozpis termínů bude upřesněn v 1. polovině února 2019.
Bude nutné se zapsat na přesný termín (den/hodina).



Výběrové řízení – fakulty

• Probíhá podle vlastních pravidel stanovených 

fakultami – viz pokyny od koordinátora a na webu 

(pohovory, rozhodnutí výběrové komise…)

• Nominace – na webu, e-mailem (opět dle pokynů 

koordinátora)

• Přijetí místa z nominace je nutno koordinátorovi co 

nejdříve závazně potvrdit !!!

• Po přijetí nominace dále postupovat podle pokynů 

na webu OZV a koordinátora – příprava a odeslání 

materiálů na partnerskou školu



Jak je to s financemi ?



Financování studijních pobytů 
v rámci programu Erasmus+

Program Erasmus+:

zdroj č.1: EU

zdroj č.2: SR

Příspěvek nepokrývá plně 
náklady na studium v 
zahraničí - očekává se 
finanční spoluúčast studenta.

Příspěvek bude poskytnut pouze na základě 
uzavřené účastnické smlouvy.



Financování studijních pobytů 
v rámci programu Erasmus+

Výše grantu pro jednotlivé země je 

diferencována podle životních nákladů v dané 

zemi, jednotně pro všechny studenty VŠ 

České republiky. Země jsou rozděleny do 3 

skupin (jednotně v celé EU).

(http://www.naerasmusplus.cz).



Výše stipendií pro akademický 
rok 2018/19, studijní pobyt

Skupina 1: Dánsko, Finsko, Francie, Irsko, 

Itálie, Lichtenštejnsko, Norsko, Rakousko, 

Švédsko, Velká Británie: 510 EUR/měsíc

Skupina 2: Belgie, Německo, Španělsko, 

Řecko, Chorvatsko, Island, Lucembursko, 

Nizozemsko, Portugalsko, Slovinsko, 

Turecko: 450 EUR/měsíc 

Skupina 3: Bulharsko, Estonsko, Litva, 

Slovensko, Maďarsko, Malta, Polsko, 

Rumunsko: 330 EUR/měsíc



Financování studijních pobytů 
v rámci programu Erasmus+

Možnost mimořádných stipendií 

pro studenty se specifickými potřebami

a zvýšení sazby ze socioekonomických důvodů.



Podpora pro studenty ze socio-
ekonomicky znevýhodněného 

prostředí

ve výši 200 EUR/měsíc k základnímu 
paušálnímu grantu

Podmínka pro udělení: vychází z § 91 odst.3 
zákona č.111/1998 Sb. o vysokých školách

Žádost o udělení podpory plus doklad, že 
student splňuje podmínky ze zákona 

Termín: dodat do OZV do 15.7..



Podpora účastníků se 
specifickými potřebami

Osoby se specifickými potřebami mohou 
získat grantovou podporu – příspěvek na 
náhradu uznatelných nákladů, stipendium je 
určeno pouze na pokrytí zvýšených výdajů v 
zahraničí, které vyplývají ze zdravotních 
potřeb. Přiměřenost požadovaných nákladů 
posuzuje vysílající škola.
Přidělené speciální stipendium je po návratu 
ze studijního pobytu nutné vyúčtovat !
Žádost – na formuláři nutno uvést podrobnou 
kalkulaci požadovaného stipendia a připojit 
lékařskou zprávu, popř. kopii průkazu ZTP
Termín: 15.7.2019



Studijní pobyty ve Švýcarsku
Švýcarsko – není programová země,

v rámci Erasmus+ nelze provádět výměny 

studentů. 

Swiss-European Mobility Programme: výměny 

na základě bilaterálních dohod, finanční 

podporu poskytuje švýcarská strana, 

příspěvek pro přijíždějící studenty z ČR –

440 CHF/měsíc (asi 350 EUR/měsíc)

– obdrží student po příjezdu na školu.

Université de la Réunion



Studijní pobyty ve Švýcarsku

Platné dohody:

R: EPFL, ZHAW Winterthur

FIT: HES-SO Delemont, USI Lugano

FBMI: NTB Buchs



Kontaktní osoby

RNDr. Dana Mrkvičková, 

Institucionální koordinátor programu Erasmus+

dana.mrkvickova@cvut.cz, T: 2 2435 3436

Helena Holmerová, vyjíždějící studenti,

helena.holmerova@cvut.cz, T: 2 2435 3492






