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Erasmus+

− Vzdělávací program EU, podpora mezinárodní spolupráci v oblasti 
vzdělávání

− Program schválen na období 2014-2020

− Národní úroveň: Dům zahraniční spolupráce (DZS): 
http://www.dzs.cz/cz/erasmus-plus/

http://www.dzs.cz/cz/erasmus-plus/


Podmínky

− Platná smlouva Erasmus+ mezi UP a danou VŠ 
institucí v zahraničí

− Zápis studenta do akreditovaného studijního 
programu na UP

− Ukončený první ročník pregraduálního studia

− Délka studijního pobytu v rozmezí 3 – 12 měsíců

− Status studenta po celou dobu studia v zahraničí    

(v průběhu pobytu nelze studium na UP přerušit/    

ukončit)



Do kterých zemí lze vyjet – programové 
země

− Členské země EU

− Kandidátské země EU - Turecko, Bývalá 
jugoslávská republika Makedonie

− Země EHP – Island, Lichtenštejnsko, Norsko



Výběrová řízení 

− Termín (nejčastěji leden nebo únor, 
dodatečná výběrová řízení v říjnu) – stanoví 
katedra/ fakulta

− Kritéria - stanoví fakulta/katedra 

− Ve výběru destinace je student omezen 
množstvím uzavřených smluv Erasmus+ pro 
daný obor studia



Partnerské instituce

Seznam institucí: 
http://iro.upol.cz/erasmus/partnerske-instituce/



Uznání studia v zahraničí

− Podmínka programu

− Fakulty/katedry mají určeny koordinátory 
Erasmus – poskytují informace akademického 
charakteru, mohou být zároveň zodpovědní 
za schvalování studijního programu v 
zahraničí

− Povinnost získat alespoň 20 ECTS kreditů za 
semestr, konkrétní požadavky sdělí studentovi 
fakulta



Finanční příspěvek

− Finanční podpora se poskytuje formou 
paušální částky na měsíc/30 dní pobytu v 
zahraničí (stanoveno na národní úrovni)

− Poskytovaná podpora nemusí pokrýt veškeré 
náklady na studium v zahraničí, jedná se 
pouze o příspěvek, předpokládá se finanční 
spoluúčast studenta



Výše příspěvku 2016/2017 (v EUR)

− Levnější země: 300 (např. Polsko, Estonsko, 
Maďarsko)

− Průměrně drahé země: 400 (např. Španělsko, 
Německo, Belgie)

− Drahé země: 500 (Francie, Velká Británie, 
Itálie, Rakousko)

Konkrétní částky do jednotlivých zemí: 
http://iro.upol.cz/dokumenty/erasmus/



Navýšení příspěvku Erasmus+ 
socioekonomické důvody

− Možnost navýšení příspěvku o 200 EUR/ měsíc

− Žádat mohou studenti, kteří mají nárok nebo pobírají sociální 
stipendium za podmínek stanovených § 91 odst. 3, zákona o 
vysokých školách (nárok na přídavek na dítě a rozhodný příjem 
v rodině nepřevyšující 1,5 násobek životního minima rodiny).

− Student, který nemá nárok na přídavek na dítě, může rovněž 
požádat o navýšení sazby, pokud doloží, že rozhodný příjem v 
rodině nepřevyšuje součin částky životního minima rodiny a 
koeficientu 1,5.



Handicapovaní studenti

− Mohou se studijního pobytu zúčastnit 

− Možnost požádat o stipendium pro studenty 
se specifickými potřebami

− Stipendium je určeno na pokrytí zvýšených 
výdajů v zahraničí, které vyplývají ze 
specifických/ zdravotních potřeb

− Za handicap se považují různé typy 
zrakových nebo sluchových vad, tělesné 
postižení i např. nemoc vyžadující speciální 
dietu



On-line jazyková podpora

− Financováno z programu Erasmus+

− Studentům jsou nabízeny on-line jazykové kurzy pro jazyk výuky

− Odkaz na stránku aplikace Online Linguistic Support: 
http://erasmusplusols.eu/

http://erasmusplusols.eu/


Zdroje informací

− Dům zahraniční spolupráce: 
http://www.dzs.cz/cz/erasmus-plus/

− Erasmus Student Network (ESN) International: 
https://esn.org/ - největší studentská organizace, 
podpora účastníkům výměnných pobytů

− Databáze závěrečných zpráv Erasmus: 
http://erasmus-databaze.naep.cz/modules/erasmus/
(informace od účastníků programu)

− Zahraniční oddělení UP: http://iro.upol.cz

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


Kontaktní osoby

Mgr. Simona Černá, Mgr. Vladimíra Žlutířová

Univerzita Palackého v Olomouci

Zahraniční oddělení

Křížkovského 8

simona.cerna@upol.cz

vladimira.zlutirova@upol.cz

http://iro.upol.cz/

Tel. : 585 631 136, 585 631 062
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