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https://learning-agreement.eu/


- Přístup do aplikace pro správu Online Learning Agreementů: learning-agreement.eu



- Tlačítko „Log in“



- Tlačítko „Log in“



- Přesměrování na stránku MyAcademicID



- Vyplnění identity ČVUT: login(at)fakulta.cvut.cz nebo login(at)cvut.cz 
- POZOR: login, nikoli email! Tj. např. novakja2(at)cvut.cz



- Vybrání ČVUT jako nabídnuté instituce



- Přesměrování na ČVUT SOO ověření – opětovné vyplnění ČVUT loginu (např. novakja2@cvut.cz)



- Přesměrování zpět do aplikace



- Vyplnění osobních údajů. 
- Oboru studia – výběr z kódů (výběr z našeptávače)



- Výběr studijní etapy z nabídky našeptávače: 
Balakář (Bachelor, 6); Magistr (Master, 7); Doktorand (Doctorate, 8)



- Souhlas s podmínkami + Save



- Sekce „My Learning Agreements“ -> „Create New“



- Kontrola dříve vyplněných údajů



- Krok 2: Vyplnění údajů o ČVUT (Sending Institution = Vysílající instituce)



- Nalezení ČVUT v nabídce: Země: Czech Republic



- Vyhledání ČVUT v nabídce pod názvem: CESKE VYSOKE UCENI TECHNICKE V PRAZE



- Erasmus Code ČVUT se vyplní automaticky (CZ PRAHA10)



- Vyplnění zodpovědné osoby na ČVUT (Sending Responsible Person): Fakultní koordinátor. Kontakty zde)
- Vyplnění administrativní kontaktní osoby na ČVUT: Eva Kopecká – eva.kopecka.2@cvut.cz

https://studujvesvete.cvut.cz/kontakt/
mailto:eva.kopecka.2@cvut.cz


- Krok 3: Vyplnění údajů o zahraniční univerzitě (Receiving Institution) 
- Vyplňujte pouze po nominaci Vaším fakultním koordinátorem na danou školu, dříve ne



- Vyhledání zahraniční školy v nabídce pod názvem 
(pokud jste nenašli, zkuste různé verze názvu – lokální jazyk, bez diakritiky apod.)
- Kontrola Erasmus kódu (zda je to opravdu ta správná univerzita



- Vyplnění odpovědné osoby na zahraniční univerzitě (pozor na správné vyplnění emailového kontaktu, bez toho 
koordinátorovi nepřijde upomínka ke schválení a nemusí tedy vědět, že jste LA založili a na schválení čekáte)



- Krok 4: Vyplnění studijního plánu pro Erasmus



- Vyplnění předmětů, které budete studovat v zahraničí (Table A)
- Přidání předmětů jednoho po druhém



- Vyplnění detailů jednotlivých předmětů 
- Na základě informací z „Course Catalogue“, tj. nabídky předmětů pro studenty Erasmu (/Exchange) na zahr. uni



- Vyplnění předmětů na ČVUT, které budou po příjezdu uznány za ty zahraniční (Table B)



- Krok 5: Podpis a odeslání



- Návrat do sekce „My Learning Agreements“ – pouze možnost zobrazit a stáhnout PDF (pokud zobrazit nelze a chcete 
si LA prohlédnout, vyřešte stažením PDF) 



- Návrat do sekce „My Learning Agreements“ – ve chvíli, kdy Vám jedna za stran LA zamítne, zaznamená důvod 
zamítnutí a v nabídce přibude možnosti „Edit“



- Při editaci LA si v posledním kroku můžete zobrazit důvod zamítnutí
- Zapracujete změny a LA znovu odešlete k podpisu všemi stranami



- Návrat do sekce „My Learning Agreements“ – v okamžiku, kdy máte LA podepsaný všemi stranami (mělo by chodit 
emailové upozornění), můžete stáhnout + stažený pdf soubor NAHRÁT DO KARTY v mobility.cvut.cz



- Stažené PDF: Až bude LA podepsán všemi stranami, nahrát stažený soubor do karty v mobility.cvut.cz
- V případě změn v LA během výjezdu postupujte obdobně, změny se zaznamenávají do sekce „During mobility“


