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ERASMUS+ 2020/21 
 

Bilaterální dohody jednotlivých institutů FSV UK a Oddělení zahraničních styků (OZS) 

budou od 14. do 28. 2. 2020 zveřejněny v online aplikaci Evropské kanceláře RUK 

https://is.cuni.cz/webapps. 

 

1. V návaznosti na rozpočet MŠMT a EU jsou FSV UK přiděleny finanční prostředky pro 

výplatu stipendií, jejichž výše se liší v jednotlivých zemích podle životních nákladů.   

2. Výběrové řízení probíhá na institutech (a na OZS) dle kritérií – kvalita studenta (studenti 

jsou vybírání na základě kombinace studijního prospěchu, znalosti jazyka a akademické 

motivace) a vhodnost partnerské univerzity.  

3. Výjezd nominovaných studentů není garantován, dokud nominaci nepotvrdí 

partnerská univerzita. Studenti jsou povinni se seznámit s požadavky partnerských 

univerzit (požadovaná jazyková úroveň, studijní průměr, případné poplatky apod.) 

4. Každý uchazeč je povinen založit si přihlášku v online aplikaci. Přístupová hesla do 

systému jsou stejná jako do SIS. Studenti mohou podat maximálně 3 přihlášky.              

U každé přihlášky je nutné vypracovat samostatný projekt (motivační dopis).  

5. Výměny jsou otevřené všem řádným studentům Univerzity Karlovy, bez ohledu na 

jejich občanství.  

6. V rámci programu Erasmus+ se studenti mohou účastnit studijního pobytu v zahraničí 

v každé úrovni svého vysokoškolského studia (Bc., Mgr., PhD.). Celková délka pobytu 

pro každou úroveň studia je maximálně 12 měsíců.  

7. Studenti, kteří mají přerušené studium v LS 2019/20, se mohou účastnit studijního 

pobytu v zahraničí až v letním semestru 2020/21.  

8. Studenti v kombinované formě studia mají stejné podmínky jako studenti prezenčního 

studia. 

9. Studenti posledního ročníku bakalářského studia, kteří vyjedou na Erasmus+ až v 

průběhu 1. ročníku navazujícího magisterského studia, si vybírají již z nabídek univerzit 

pro magistry, příp. bez rozlišení (tj. pro Bc. i Mgr.)  

10. Od akademického roku 2016/17 není možné žádat o dofinancování výjezdu v rámci 

programu Erasmus+ z účelového stipendia. 
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Harmonogram  
 

 15. 2. 2020 – otevření online aplikace https://is.cuni.cz/webapps, zahájení 

výběrového řízení 

 

 28. 2. 2020 v 15:00 hodin – TERMÍN ODEVZDÁNÍ PŘIHLÁŠEK A PODKLADŮ. 

Uzavření online aplikace.  

 

 2. – 6. 3. 2020 – výběrové řízení na institutech a OZS  
 

 11. 3. 2020 – zaslání protokolů s vybranými studenty z jednotlivých institutů na OZS 

 

 nejpozději do 10. 4. 2020 – oznámení finálních výsledků (úspěšní studenti naleznou 

v online aplikaci https://is.cuni.cz/webapps u své přihlášky stav „NOMINOVÁN“).  
 

 

 

Uchazeči předloží tyto podklady: 
 

 Podepsanou přihlášku vytištěnou z online aplikace https://is.cuni.cz/webapps.         

Na vytištěnou přihlášku ručně doplní tyto údaje:          

a) preferenci univerzit v případě založení 2, příp. 3 přihlášek,  

 

b) studenti třetího, resp. posledního ročníku bakalářského studia zde vyznačí, zda 

hodlají v příštím akademickém roce vycestovat do zahraničí jako magistr nebo 

bakalář.  

 

Délku studijního pobytu student zjistí podle aktuálního akademického kalendáře 

vybrané zahraniční univerzity. V případě Velké Británie a Nizozemí se 2 trimestry 

počítají jako 1 semestr. Jako fakultního koordinátora uvádějte: Radek Kovács.  

Erasmus kód fakulty je: CZ PRAHA07. Studijní plán ani eurový účet zatím 

nevyplňujte.  

 Výpis ze SIS o studijních výsledcích v bakalářském/magisterském programu       

na FSV – studenti vytisknou a vyznačí hodnotu celkového studijního průměru 

(nikoliv váženého).  
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 Životopis v angličtině 

 Doklad o znalosti studijního jazyka zahraniční univerzity (kopie certifikátu nebo 

doklad z jiné univerzity či instituce, příp. lze vyznačit ve výpisu ze SIS předmět(y) 

v cizím jazyce) 

 Projekt (= motivační dopis) ve studijním jazyce zahraniční univerzity (doporučená 

délka: 1 stránka A4 textu).  

 

Podávání přihlášek 
 

 Studenti, kteří se hlásí na pobyty v kompetenci bilaterálních dohod IES, podávají 

přihlášky na sekretariát ředitele v Opletalově ul. 26 k rukám Ing. Dagmar 

Schnellerové. Informace o výběrovém řízení podává dr. Lenka Šťastná. 

 

 Studenti, kteří se hlásí na pobyty v kompetenci bilaterálních dohod IPS, odevzdávají 

přihlášky na sekretariát institutu v Jinonicích k rukám Mgr. Jany Krejčíkové. 

Informace o výběrovém řízení podává dr. Malvína Krausz Hladká. 

 

 Studenti, kteří se hlásí na pobyty v kompetenci bilaterálních dohod IMS, odevzdávají 

přihlášky na sekretariát institutu v Jinonicích. Informace o výběrovém řízení 

podává Ing. Magda Pektorová. 

 

 Studenti, kteří se hlásí na pobyty v kompetenci bilaterálních dohod ISS, odevzdávají 

přihlášky na katedře sociologie v Jinonicích, místnost 3064, 3. patro, budova A. 

Informace o výběrovém řízení podává Mgr. Terezie Hanzlíková. 

 

 Studenti, kteří se hlásí na pobyty v kompetenci bilaterálních dohod IKSŽ, odevzdávají 

přihlášky v budově Hollar paní Mgr. Gabriele Skalické (místnost č. 104) nebo 

přes podatelnu. Informace o výběrovém řízení podává Mgr. Jan Miessler a Mgr. 

Jitka Kryšpínová.  
 

 Studenti, kteří se hlásí na víceoborové pobyty pod záštitou OZS (International 

Office), podávají přihlášky na Oddělení zahraničních styků v budově Hollar, č. 

dveří 217, k rukám Ing. Radka Kovácse, který také sdělí informace o výběrovém 

řízení.  

 

Mgr. Michaela Rudinská 

vedoucí Oddělení zahraničních styků FSV UK 

 

V Praze 6. 1. 2020 

 


