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Program Erasmus+

̶ vzdělávací program EU

̶ spolupráce a mobilita ve všech sférách vzdělávání

̶ program pro období 2014 – 2020, rozpočet 14,7 mld. Eur

̶ zapojeno je 33 evropských zemí (28 členských států EU, země EHP, 

Turecko, Makedonie, nově Srbsko)

̶ spravuje Národní agentura pro evropské vzdělávací    programy 

̶ Evropa (1987), Česká republika (1998) 

Možnosti pro studenty:
• studijní pobyt
• pracovní stáž 
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Kvalifikační kritéria pro studijní pobyty

̶ student musí být řádně zapsán do akreditovaného Bc./Mgr./Ph.D. 
studijního programu na vysílající škole

̶ student nesmí před výjezdem do zahraničí studium na domovské 
instituci ukončit ani přerušit

̶ student min. 2. bc. ročníku VŠ v době pobytu

̶ student je občan jakékoliv země, ale musí studovat v ČR 

v akreditovaném studijním programu 
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Podmínky studijního pobytu

̶ délka 3 – 12 měsíců v daném akademickém roce

̶ realizace na základě bilaterální smlouvy

̶ neplatí se školné ani jiné poplatky za výuku

̶ student musí mít před odjezdem schválený plán studia na 
domácí i zahraniční instituci (online Learning Agreement)

̶ po ukončení studia v zahraničí si student vyžádá potvrzení o 
délce studia (Confirmation of study period) a výpis výsledků 
(Transcript of Records)

̶ musí být studentovi vysílající institucí plně uznán
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Erasmus na FI – akademický rok 2020/21

̶ na FI od roku 2005

̶ celkem vyjelo 680 studentů na studium a 38 na stáž (od 2008/09)

̶ 48 smluv, 110 studijních míst 

̶ nové: Univ. of Jyväskylä, Politehnica University of Bucharest

̶ Stipendijní program na podporu mobility

http://www.fi.muni.cz/international/scholarship.xhtml.cs
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Vývoj Erasmu na FI
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Kritéria výběru na studijní pobyt

̶ Studijní prospěch

̶ Znalost cizího jazyka

̶ Motivační dopis v AJ

̶ Posouzení oborového koordinátora (dle dohody se 
zahraniční institucí)

̶ Předchozí studium v zahraničí
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Doplňující  informace

̶ Prodloužení pobytu – možno jen z podzimního semestru na jarní

̶ Podmínka uznání na FI: min. 50% kreditů za informatické 

předměty

̶ Zkontrolovat akademický kalendář vybrané univerzity

̶ Opakované předměty na FI

̶ Zkušenosti studentů ze zahraničních pobytů:                                          
https://czs.muni.cz/cs/student-mu/informacni-zdroje/zkusenosti-studentu

https://czs.muni.cz/cs/student-mu/informacni-zdroje/zkusenosti-studentu
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Jak se přihlásit

̶ online přihláška + přílohy (aplikace ISOIS)
̶ motivační dopis 

̶ potvrzení o znalosti jazyka

̶ Diploma Supplement při absolvování jiné VŠ

̶ termín pro podání: únor 2020

̶ znalost AJ na úrovni B2, příp. znalost dalšího jazyka
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Kvalifikační kritéria pro pracovní stáže

̶ student musí být řádně zapsán do akreditovaného Bc./Mgr./Ph.D. 
studijního programu na vysílající škole

̶ student jakéhokoliv ročníku VŠ 

̶ student je občan jakékoliv země, ale musí studovat v ČR v 

akreditovaném studijním programu 

̶ absolventská stáž – lze absolvovat do 12 měsíců od ukončení 
studia (dokumenty musí být podepsané před ukončením studia)
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Podmínky pracovní stáže

̶ délka 2 – 12 měsíců v daném akademickém roce

̶ dohodnutý a schválený pracovní plán stáže (Training

Agreement)

̶ po ukončení stáže si student vyžádá potvrzení o délce stáže 

a hodnocení stáže

̶ pracovní stáž musí být vysílající institucí plně uznána 

̶ práce na plný úvazek běžný v dané zemi

̶ podnik může, ale nemusí vyplácet mzdu

̶ nesmí být požadovány žádné poplatky související s organizací 

a administrací jeho pracovní stáže
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Pracovní stáže 2020/21
̶ online přihláška  

̶ potvrzení o dojednání stáže / akceptační dopis 

̶ třístranně potvrzený Training Agreement (ke stažení na webu CZS) 

̶ motivační dopis

̶ potvrzení o jazykové vybavenosti

̶ reference akademického pracovníka FI/garanta praxe 

̶ studijní výsledky

Termíny pro podávání přihlášek v roce 2020:
30. ledna, 30. dubna, 31. července, 31. října 

Aktuální nabídky stáží na vývěsce v ISu, webu CZS a webu FI.
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Výše stipendií

Grant pro studium může být navýšen až o 200 Eur/měsíc pro socio-ekonomicky znevýhodněné studenty. 

Lze také žádat o podporu u studentů se specifickými nároky (celiakie, diabetes, ..)

Účast v programu předpokládá finanční spoluúčast studenta.

Země studium stáž

Dánsko, Finsko, Irsko, Island, Lichtenštejnsko, 

Lucembursko, Norsko, Švédsko, Velká Británie

510 660

Belgie, Francie, Itálie, Kypr, Malta, Německo, 

Nizozemsko, Portugalsko, Rakousko, Řecko, 

Španělsko

450 600

Bulharsko, Estonsko, Chorvatsko, Litva, 

Lotyšsko, Maďarsko, Makedonie, Polsko, 

Rumunsko, Slovensko, Slovinsko, Turecko

330 480
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Uznávání zahraničního pobytu na FI

̶ Směrnice rektora MU č. 8/2011 – Pravidla pro uznávání výsledků zahraničních studijních a 

pracovních pobytů studentů

Před odjezdem

̶ Evidence studijních a pracovních pobytů v IS

̶ schválení Learning/Training Agreementu pověřenou  osobou (oborový koordinátor)

Během pobytu

̶ schválení Changes of Learning/Training Agreementu

Po návratu

̶ na základě potvrzení ze zahraniční instituce (Transcript of Records, Confirmation of period)

̶ kredity za stáž se přidělují podle délky (5 kreditů/měsíc, max. 30 kreditů za semestr)

̶ požádat o uznání předmětů/přidělení kreditů za stáž v ISu
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Opakovaný výjezd studentů v programu 
Erasmus+

̶ každý student může vyjet na studijní i pracovní pobyt na každé 

úrovni studia 

̶ na každé úrovni studia max. v délce 12 měsíců

̶ celkem může student vyjet maximálně na 36 měsíců
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Jazyková příprava na MU

̶ JV006 Angličtina pro studijní pobyty v zahraničí

̶ JV007 Němčina pro studijní pobyty v zahraničí

̶ CJVAST Angličtina pro studium a stáže v zahraničí

̶ CJVNST Němčina pro studium a stáže v zahraničí

̶ CJVFST Francouzština pro studium a stáže v zahraničí

̶ CJVS1ST Španělština pro studium a stáže v zahraničí 

Centrum jazykového vzdělávání na MU - www.cjv.muni.cz

http://www.cjv.muni.cz/
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Další pobyty v zahraničí nabízené na MU



18

Partnerské univerzity MUNI
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ISEP (International Student Exchange Program)

̶ pro všechny úrovně studia

̶ termín pro přihlášky: 15. prosinec 2019

̶ začátek pobytu: podzim 2020

̶ finanční podmínky: 10.000 Kč / měsíc, prominutí školného

̶ délka pobytu: 1 – 2 semestry

̶ 150 univerzit v USA a další univerzity v Kanadě, Austrálii, Novém Zélandu

a v různých zemích Latinské Ameriky, Asie a Afriky
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Erasmus+ ICM 2020/21

̶ pro všechny úrovně studia

̶ termín pro přihlášky: 15. prosince 2019

̶ finanční podmínky: €700 / měsíc + letenky

̶ délka pobytu: 1 semestr

̶ 25 univerzit v 18 zemích (Vietnam, Fiji, Filipíny, Mongolsko, Rusko, Kuba, 

Albánie, Kosovo, Gruzie, …)
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Freemover

̶ jakákoliv univerzita či firma, kterou si najdete

̶ podmínky: aktivní studium, uznání pobytu na domácí univerzitě, 

získat min. 20 kreditů, nelze do země původu studenta

̶ základní stipendium 8.000 Kč/měsíc

̶ termín pro přihlášky na pobyty v roce 2020: 15. prosinec 2019
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Kde hledat informace
̶ Vývěska v ISu – sekce Zahraniční studia

https://is.muni.cz/auth/bb/FI/zahr/?lang=cs

̶ Fakultní web – sekce Studenti – Zahraniční pobyty
https://www.fi.muni.cz/students/international-studies/erasmus.html.cs

̶ Fakultní FB

̶ Nástěnky (vstupní hala, budova D přízemí)

̶ Kancelář OZZ (B512)

̶ Univerzitní web – CZS, sekce Erasmus                                      
https://czs.muni.cz/cs/student-mu

̶ Newsletter od CZS – registrace na webu CZS

https://is.muni.cz/auth/bb/FI/zahr/?lang=cs
https://www.fi.muni.cz/students/international-studies/erasmus.html.cs
https://czs.muni.cz/cs/student-mu

