
1

Příprava výjezdu v 

programu 

ERASMUS+

Ing. Patrik Horažďovský

Ing. Martin Langr, Ph.D.

30.3.2020



2
Příprava dokumentace pro 

odeslání na partnerskou školu

• Pro zajištění pobytu na partnerské instituci student musí připravit příslušnou 

dokumentaci, která musí být zaslána na partnerskou instituci. 

• Pro dokumentaci ke konkrétní destinaci se můžete zastavit u fakultního 

koordinátora k nahlédnutí na přihlášky předchozích ročníků.

• Na webové stránce zvolené univerzity si student ověří způsob 

administrace přihlášek, jestli má tato univerzita své vlastní formuláře 

přihlášky (Application Form), studijního plánu (Learning Agreement), 

jaký je termín uzávěrek k podání přihlášky, a další specifické požadavky 

(motivační či doporučující dopis, doklad o jazykové úrovni, apod.). 

• Velmi častá je nutnost on-line registrace. 

• Na školách které studentům ČVUT zajišťují ubytování je třeba pozorně 

pročíst informace o termínech odeslání přihlášek na ubytování a stáhnout si 

příslušné formuláře. 

• Pokud univerzita nemá své vlastní formuláře přihlášky a Learning

Agreementu, studenti posílají standardní formuláře dostupné na webu 

ČVUT(v angličtině, v němčině či francouzštině). 

http://intranet.cvut.cz/informace-pro-studenty/studium-v-zahranici/erasmus/studium/dokumenty
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• Student Application Form (přihláška) –

• Pokud bude zasláno v papírové podobě, jsou třeba 

1 originál + 1 kopie (sken), originál je určený pro partnerskou 

instituci,  jedna kopie pro potřeby ČVUT (rekorát + pro fakultního 

koordinátora. 

• Při elektronickém odeslání postačuje 1 kopie (sken), pro rektorát a 

pro fakultního koordinátora.

• Vzor vyplněné přihlášky je k dispozici na webových stránkách ČVUT.

• https://portal.cvut.cz/informace-pro-studenty/mezinarodni-

programy/erasmus/erasmus-studium/formality-pred-odjezdem/

• Musí dojít k nominaci studenta koordinátorem

• Odeslání – přijmutí přihlášky podmíněné nebo nepodmíněné nominací

• Online přístup po nominaci

• Přihlášení nepodmíněné nominací

https://portal.cvut.cz/informace-pro-studenty/mezinarodni-programy/erasmus/erasmus-studium/formality-pred-odjezdem/
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• Transcript of Records (přehled studijních výsledků) - 1 originál + 

kopie (sken), 

• Student si jej vyžádá na studijním oddělení fakulty buď přímo 

v angličtině nebo ho bude odesílat v češtině s přiloženým vlastním 

překladem do angličtiny příp. do jazyka navštívené země.



5Dokumenty k vyplnění a výjezdu

• Srovnávací arch

(originál a kopie (sken) pro rektorát a koordinátora), z něhož je patrné, za 

které předměty jeho učebního plánu na ČVUT a s jakým kreditovým 

ohodnocením mu budou předměty studované na zahraniční škole uznány. 

• K tomu je určena internetová aplikace pro uznávání předmětů.

Fakultní proděkan pro pedagogickou činnost tento srovnávací arch 

schvaluje, po schválení i vedoucími ústavů je připraven k vyzvednutí na 

studijním oddělení. 

• https://zahranicnipredmety.fd.cvut.cz/

• Learning Agreement (studijní plán, LA) 

• 1 originál + 1 kopie (sken) pro účely ČVUT

• https://portal.cvut.cz/informace-pro-studenty/mezinarodni-

programy/erasmus/erasmus-studium/formality-pred-odjezdem/1-vstupni-

dokumenty/

https://www.fd.cvut.cz/pro-studenty/studium-v-zahranici.html
https://zahranicnipredmety.fd.cvut.cz/
https://portal.cvut.cz/informace-pro-studenty/mezinarodni-programy/erasmus/erasmus-studium/formality-pred-odjezdem/1-vstupni-dokumenty/
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• Podpis studenta!!!

• Všech potřebných dokumentů, kde je to vyžadováno

• Podpis proděkana pro pedagogickou činnost (Ing. Martin Langr, Ph.D.)

• Podepisuje Srovnávací arch

• Podpis Erasmus koordinátora fakulty (Ing. Patrik Horažďovský)

• Na základě Srovnávacího archu podepisuje Learning agreement

• Informování vedoucího Evropské kanceláře ČVUT (Mgr. Eva Kopecká)
• kontakty viz. https://usermap.cvut.cz/profile/aa4a95af-4666-4ad2-b44e-58f2560f2518

• Všechny vytvořené dokumenty naskenovat a vložit do webové 

aplikace mobility.cvut.cz

• Kopie finálních dokumentů zůstávají u koordinátora.

• Originální dokumentací na rektorátu je pouze podepsaná smlouva a po 

příjezdu potvrzený dokument o době pobytu, vše ostatní elektronicky

• Odpovědí partnerské instituce na zaslané přihlášky je obvykle akceptační dopis pro 

studenta a/nebo potvrzená přihláška. Tomu však někdy předchází řešení různých 

praktických záležitostí,zpravidla e-mailovou komunikací se studentem.

https://usermap.cvut.cz/profile/aa4a95af-4666-4ad2-b44e-58f2560f2518
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• Fakultní koordinátor zapíše každého studenta, který je vybrán pro 

Erasmus pobyt na partnerské škole a jehož materiály odcházejí na 

partnerskou školu, do databáze programu Erasmus na 

http://www.mobility.cvut.cz. 

• Student je o zápisu do databáze informován automaticky e-mailem a 

musí do své karty doplnit všechny potřebné údaje, zejména údaje o 

počátku a konci pobytu a své bankovní údaje. 

• Při vysílání studentů na studijní pobyty musí být splněny veškeré 

podmínky stanovené v Kvalifikačních podmínkách programu 

Erasmus pro studijní pobyty.

http://www.mobility.cvut.cz/
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Finanční podpora na studijní 

pobyt

•Vysílající vysokoškolská instituce přiděluje 

vybraným studentům stipendium. Stipendium se 

poskytuje ve formě paušální částky na měsíc 

pobytu v zahraničí v dané cílové zemi. Paušální 

částky stipendií do jednotlivých zemí jsou 

stanoveny na národní úrovni a jsou stejné pro 

všechny vysílané studenty z českých 

vysokoškolských institucí.

•Výše paušálních částek na měsíc studijního 

pobytu platné pro akademický rok 2020/2021 

jsou uvedeny v tabulce a jsou závazné pro 

všechny vysílající instituce. 

•Stipendium je určeno na částečné pokrytí 

cestovních a pobytových nákladů studenta a 

rovněž pojištění. Student se podpisem finanční 

dohody zavazuje, že si na dobu studijního 

pobytu v zahraničí zajistí pojištění léčebných 

výdajů platné pro cílovou zemi. Stipendium je 

pouze příspěvkem na zvýšené životní náklady 

během pobytu v zahraničí.
•https://portal.cvut.cz/informace-pro-studenty/mezinarodni-programy/erasmus/erasmus-

studium/formality-pred-odjezdem/6-ucastnicka-smlouva/

https://portal.cvut.cz/informace-pro-studenty/mezinarodni-programy/erasmus/erasmus-studium/formality-pred-odjezdem/6-ucastnicka-smlouva/
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Částka přiděleného stipendia (vyjádřena v 

EUR) bude studentovi sdělena písemně 

ve formě finanční dohody uzavřené před 

zahájením studijního pobytu v zahraničí.

Přidělené stipendium bude studentovi 

vyplaceno po podpisu finanční dohody.

Pro sepsání FD musí mít student vyplněny 

všechny údaje v databázi na adrese 

http://www.mobility.cvut.cz a musí dodat 

následující materiály:

Dopis o přijetí od hostitelské univerzity (Letter of

Acceptance) (kopie) 

Learning Agreement podepsaný studentem a potvrzený

zástupci vysílající a přijímající instituce (kopie) 

Srovnávací arch pro předměty zapsané ve studijním 

plánu, v případě individuálního studijního plánu s 

prohlášením studijního proděkana o snížení počtu 

požadovaných kreditů (kopie)

Potvrzení o zdravotním pojištění na dobu studia 

(kopie) 

doložení toho, že proběhl zápis studenta do 

následujícího akademického roku: doklad o studiu

Žádost o přiznání stipendia do zahraničí s údaji 

o bankovním účtu pro převod finančních prostředků. 

Peníze z grantu se převádí na bankovní konto 

oprávněného příjemce. Ve výjimečných případech lze 

poslat peníze i na účet jiného majitele, pokud možno 

rodinného příslušníka. V tom případě je však nutný jeho 

písemný souhlas na žádosti o přiznání stipendia do 

zahraničí.

Finanční prostředky mohou být převedeny pouze na 

účet v korunách (CZK) v kterékoliv české bance 

nebo na EUR účet v Komerční bance.



10Vyúčtování přiděleného stipendia

V souladu se závazky ve finanční dohodě je povinností studenta předložit po návratu ze 

studijního pobytu Evropské kanceláři následující dokumenty:

• Potvrzení o délce studijního pobytu (Confirmation of LLP - Erasmus study period): 

dokument vydaný a potvrzený přijímající institucí obsahující přesná data začátku a 

ukončení studijního pobytu;. V alternativním případě může být tento dokument 

nahrazen odpovídajícím dokladem partnerské univerzity.

• přehled dosažených výsledků studia (tzv. Výpis studijních výsledků 

dosažených v zahraničí (Transcript of Records) nebo jiný ekvivalentní dokument 

potvrzující činnost v zahraničí (psaní bakalářské, diplomové, rigorózní, disertační 

práce, potvrzení praxe nebo činnost v laboratoři) na hlavičkovém papíru partnerské 

školy. Dokument musí být opatřen podpisem a razítkem.

• Závěrečná zpráva studenta ČVUT ze studijního pobytu. Vyplňuje se elektronicky 

na adrese: http://erasmus-databaze.naep.cz, kde budou  závěrečné zprávy studentů 

dostupné zájemcům o účast v programu. 

• Doklad o uznání předmětů studovaných v zahraničí potvrzený studijním 

proděkanem 

Tyto dokumenty zakládají nárok na celkovou výši stipendia za předpokladu, že student 

dodrží stanovenou délku pobytu, splní zvolený program studia (dle studijní smlouvy) 

na přijímající instituci a doloží uznání alespoň minimálního počtu kreditů za předměty 

studované v zahraničí.

http://erasmus-databaze.naep.cz/
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• Evropská kancelář ČVUT

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

programy/erasmus/

• Formality před odjezdem

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

programy/erasmus/erasmus-studium/formality-pred-odjezdem/

• Fakultní koordinátor

• Proděkan pro pedagogickou činnost

• Vedoucí projektu, vyučující či vedoucí ústavů

https://portal.cvut.cz/informace-pro-studenty/mezinarodni-programy/erasmus/
https://portal.cvut.cz/informace-pro-studenty/mezinarodni-programy/erasmus/erasmus-studium/formality-pred-odjezdem/

