
Mezinárodní dimenze vzdělávání - projekt Erasmus+ 

 

Erasmus+ je vzdělávací program Evropské unie na období 2014–2020, který podporuje 

spolupráci a mobilitu ve všech sférách vzdělávání. Erasmus+ si klade za cíl zvýšit kvalitu 

a přiměřenost kvalifikací a dovedností. Dvě třetiny prostředků z tohoto programu jsou určeny 

na stipendia více než 4 milionům osob za účelem studia, odborné přípravy, práce či 

dobrovolnické činnosti v zahraničí v období 2014–2020 (oproti 2,7 milionu v období 2007–

2013). Pobyt v zahraničí může trvat od několika dnů až po jeden rok. 

Programu Erasmus+ se mohou zúčastnit studenti, učitelé, učni, dobrovolníci, vedoucí 
mládeže a funkcionáři amatérských sportovních organizací. Lze z něj také poskytnout 
finanční prostředky na partnerství vzdělávacích zařízení, mládežnických organizací, podniků, 
místních a regionálních úřadů a nevládních organizací, jakož i na reformy v členských 
státech s cílem modernizovat vzdělávání a odbornou přípravu a podpořit inovace, 
podnikatelské schopnosti a zaměstnanost. 

Program Erasmus+ je určen pro školní vzdělávání, odborné vzdělávání a přípravu, 
vysokoškolské vzdělávání, vzdělávání dospělých a pro mládež a sport. V rámci prvních dvou 
klíčových akcí jsou podporovány aktivity jako jsou vzdělávací mobility jednotlivců (projekty 
mobility osob) a projekty spolupráce, a to v pěti vzdělávacích oblastech: ve školním 
vzdělávání, odborném vzdělávání, vysokoškolském vzdělávání, vzdělávání dospělých 
a v oblasti mládeže. V rámci třetí klíčové akce jsou podporovány reformy a centralizované 
aktivity. Program Erasmus+ je dále doplňován doprovodnými aktivitami, mezi které spadá 
například eTwinning, ECVET, Eurodesk, Euroguidance, Eurydice či Evropská jazyková cena 
Label. Erasmus+ je rozdělen na tři klíčové akce: 

1. KA 1 - Vzdělávací mobilita jednotlivců 
2. KA 2 - Spolupráce na inovacích a výměna osvědčených postupů 
3. KA 3 - Podpora reforem vzdělávací politiky 

Programu Erasmus+ se mohou zúčastnit následující země 

1) Programové země: 

 členské státy EU – 28 zemí 
 členské státy Evropského hospodářského prostoru (Norsko, Island, Lichtenštejnsko) 
 Turecko, Bývalá jugoslávská republika Makedonie 

2) Partnerské země: 

Partnerské země sousedící s EU 

 Arménie, Ázerbajdžán, Bělorusko, Gruzie, Moldávie, Ukrajina 
 Alžírsko, Egypt, Izrael, Jordánsko, Libanon, Líbie, Maroko, Palestina, Sýrie, Tunisko 
 Albánie, Bosna a Hercegovina, Kosovo, Černá Hora, Srbsko 
 Rusko 

Další partnerské země (jen vybrané klíčové akce) 

 

Projekty mobility osob - Vysokoškolské vzdělávání 

http://www.naerasmusplus.cz/cz/projekty-mobility-osob/


Aktivita podporuje mezinárodní mobility vysokoškolských studentů a zaměstnanců. 

Cílem je podpořit profesionální rozvoj osob pracujících v oblasti vzdělávání a podpořit 

studenty v úsilí osvojit si schopnosti, které přispějí k jejich osobnímu rozvoji a zvýší jejich 

zaměstnatelnost. 

Do programu Erasmus+ se mohou zapojit české veřejné, státní a soukromé vysoké 
školy (VŠ) a také vyšší odborné školy (VOŠ), které vlastní Listinu programu Erasmus pro 
vysokoškolské vzdělávání ECHE (Erasmus Charter for Higher Education), kterou Evropská 
komise opravňuje vysokoškolskou instituci k účasti v programu Erasmus+. 

  

Program Erasmus nabízí studentům dva typy aktivit:  

  

1) Studijní pobyt na zahraniční vysokoškolské instituci v programové nebo partnerské zemi 

 v délce 3-12 měsíců 
 realizace výhradně na základě platných meziinstitucionálních dohod mezi vysílající 

a přijímající vysokoškolskou institucí vlastnící ECHE 

2) Praktickou stáž v zahraničním podniku či organizaci v programové zemi 

 v délce 2-12 měsíců 
 realizace na základě trojstranné dohody mezi studentem, vysílající vysokoškolskou 

institucí a přijímající organizací, institucí, podnikem. 
 Nově také existuje možnost realizace absolventské stáže. Absolventskou stáž je 

třeba uskutečnit do jednoho roku od ukončení studia, včetně délky stáže. Potřebné 
dokumenty je nutno podepsat ještě během studia na vysoké škole, v době podpisu 
dokumentů musí mít uchazeč stále statut studenta.   

  

Student může absolvovat studijní pobyt či praktickou stáž v zahraničí v součtu 

v celkové délce maximálně 12 měsíců za studijní cyklus (bakalářský, magisterský, 

doktorský). Může tedy absolvovat např. 6 měsíců studijního pobytu a 6 měsíců 

praktické stáže, či např. celých 12 měsíců praktické stáže. Vždy však platí limit 

12 měsíců v jednom studijním cyklu. Měsíce absolvované pod hlavičkou předchozího 

Programu celoživotního učení/Erasmus ve stejném studijním cyklu se do této doby 

započítávají. Pro víceleté (např. pětileté) magisterské programy je tato maximální 

dotace na studijní pobyt / praktickou stáž ve výši 24 měsíců. 

  

Více informací o konkrétních možnostech výjezdu na studijní pobyt či praktickou stáž, stejně 
jako o termínech a podmínkách výběrového řízení najdete na stránkách   

Oddělení zahraničních vztahů PdF :  

http://www.pdf.upol.cz/menu/zahranicni-vztahy/ 

Oddělení zahraničních vztahů UP:  

http://oldwww.upol.cz/struktura-up/rektorat/useky-prorektoru/usek-pro-
zahranici/oddeleni-mezinarodnich-vztahu/erasmus/studium/informace-pro-zajemce/ 

https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding/erasmus-charter-for-higher-education-2014-2020_en


Kdo se může zapojit – podmínky: 

 Student, který vyjíždí na studijní pobyt/praktickou stáž do zahraničí, musí být 
zapsán do akreditovaného bakalářského, magisterského nebo doktorského 
studijního programu na vysoké škole ¨ 

 Studovat může prezenční, kombinovanou i distanční formou studia. A musí být ke 
studiu zapsán během celého studijního pobytu či praktické stáže (neplatí pro 
absolventské stáže). 

 Student vyjíždějící na studijní pobyt musí být zapsán minimálně ve druhém 
ročníku bakalářského či pětiletého magisterského studia. Student vyjíždějící na 
praktickou stáž může studovat jakýkoliv ročník studia. 

 Student může být občanem jakékoliv země, ale musí studovat v České 
republice v akreditovaném studijním programu. 

 Student musí být vybrán v řádně vyhlášeném výběrovém řízení. 
 Studenti, kteří již v minulosti absolvovali studijní pobyt či praktickou stáž v rámci 

Programu celoživotního učení (LLP 2007-2013) se mohou programu Erasmus+: 
Erasmus také účastnit, předchozí mobility se však ve stejném stupni studia sčítají. 

  

Kam můžete vyjet: 

Praktické stáže mohou studenti českých vysokých a vyšších odborných škol realizovat pouze 
v programových zemích mimo ČR a zemi svého pobytu. Zatímco studijní pobyty mohou být 
realizovány i do partnerských zemí. 

Do programu Erasmus+ jsou v současnosti zapojeny tyto státy: 

 28 členských států EU: Belgie, Bulharsko, Chorvatsko, Česká republika, Dánsko, 
Estonsko, Finsko, Francie, Irsko, Itálie, Kypr, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, 
Maďarsko, Malta, Německo, Nizozemí, Polsko, Portugalsko, Rakousko, 
Rumunsko, Řecko, Slovensko, Slovinsko, Španělsko, Švédsko, Velká Británie 

 Země EHP: Island, Lichtenštejnsko, Norsko 
 Kandidátské země: Turecko, Bývalá jugoslávská republika Makedonie 
 Partnerské země: dle příslušné Výzvy pro předkládání návrhů v rámci 

mezinárodní kreditové mobility 

 

Jak se do programu přihlásit: 

Výběrové řízení probíhá přímo na katedrách či fakultách jednotlivých vysokých škol a je plně 
v kompetenci vysokých škol, které stanovují podmínky a požadavky pro žadatele 
o stipendium, včetně termínů výběrových řízení. O konkrétních podmínkách výběrového 
řízení do programu Erasmus+: Erasmus se proto informujte na zahraničním oddělení Vaší 
vysoké školy (fakulty).   

 

Finanční podmínky: 

Na základě uzavření finanční dohody student obdrží stipendium, které je stejné pro všechny 
studenty vyjíždějící z České republiky na studijní pobyt či praktickou stáž v rámci programu 
Erasmus+: Erasmus. Stipendium je chápáno jako příspěvek na zvýšené životní náklady 
v zahraničí, předpokládá se tedy určitá finanční spoluúčast studenta.  

 



Bilaterální dohody na Katedře matematiky PdF UP v Olomouci v rámci Erasmus+ 

1. Univerzita Mateja Bela 

 2014/2021 

 http://www.umb.sk 

 contact for student mobility:  Mgr. Raffayová, terezia.raffayova@umb.sk 

 departmental coordinator: doc. Špitálský, vladimir.spitalsky@pdf.umb.sk 

 studovaný obor: Mathematics 

 2 studenti / 10 měsíců 
 

2. Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie (Jan Długosz University in 
Częstochowa) 

 2014/2021 

 www.ajd.czest.pl 

 contact: dr. Skowronski, dwz@ajd.czest.pl 

 studovaný obor: Teacher training 

 2 studenti / 10 měsíců 
 

3. Universidad de Las Palmas de Gran Canaria 

 2014/2021 

 www.movilidad.ulpgc.es 

 contact: Anastasio Argüello Henríquez 

 dimov@ulpgc.es; relint@ulpgc.es 

 studovaný obor: Education 

 2 studenti / 9 měsíců 
 

4. University of Eastern Finland, Kuopio campus, Finland 

 2014/2021 

 www.uef.fi 

 contact: Helena Hulmi, helena.hulmi@uef.fi 

 2 studenti / 10 měsíců 
 

5. Angel Kanchev University of Ruse, Bulgaria 

 2014/2021 

 http://erasmus.uni-ruse.bg/en/, http://www.uni-ruse.bg/index_en.php 

 departmental coordinator: prof. Velikova, emily@aml.uni-ruse.bg, 
evelikova@uni-ruse.bg 

 studovaný obor: Teacher traning, Education science 

 2 studenti / 10 měsíců 
 

6. Katolická univerzita v Ružomberku, Slovenská republika 

 2014/2021 

 http://www.ku.sk/en/indexphp/foreign-relations/contact-.html 

 contact for student mobility:  Mgr. Kravčáková, lucia.kravcakova@ku.sk 

 departmental coordinator: doc. Gunčaga, jan.guncaga@ku.sk 

 studované obory : Education, Mathematics, ICT 

 vždy 2 studenti / 10 měsíců pro každý z oborů 
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7. Uniwersytet Rzeszowski, Polsko 

 2014/2021 

 http://www.ur.edu.pl/en/university/erasmus 

 contact for student mobility:  Anna Zajac, dzwz@ur.edu.pl 

 departmental coordinator: dr. Szpila, anszpila@ur.edu.pl 

 studovaný obor: Education 

 2 studenti / 10 měsíců 
 

Výběrové řízení pro ak. rok 2017/2018 bude vyhlášeno na období leden - únor 2017. 

Podávání přihlášek bude probíhat elektronicky. 

 

Informační zdroje: 

Erasmus+:  

http://www.naerasmusplus.cz/cz/ 

Dům zahraniční spolupráce: 

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

Časopis mozaika r. 2016 

http://www.naerasmusplus.cz/file/2116/mozaika-duben-2016.pdf 

http://www.naerasmusplus.cz/file/2349/mozaika-cervenec-2016.pdf 

http://www.naerasmusplus.cz/file/2620/mozaika-rijen-2016.pdf 

 

Příručka k programu Erasmus+ 

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-

plus/sites/erasmusplus/files/files/resources/erasmus-plus-programme-guide_cs.pdf 

 

 

 

http://www.ur.edu.pl/en/university/erasmus

