ERASMUS+ 2022/23
Bilaterální dohody jednotlivých institutů FSV UK a Oddělení zahraničních styků (OZS)
budou od 15. do 28. 2. 2022 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.

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 2021/22, se mohou účastnit studijního

pobytu v zahraničí až v letním semestru 2022/23.

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. Nelze žádat o dofinancování výjezdu v rámci programu Erasmus+ z účelového

stipendia.

Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd / Smetanovo nábřeží 6, 110 01 Praha 1
info@fsv.cuni.cz, tel: 222 112 111

www.fsv.cuni.cz

Harmonogram
•

15. 2. 2022 – otevření online aplikace https://is.cuni.cz/webapps, zahájení
výběrového řízení

•

28. 2. 2022 ve 23:59 hodin – TERMÍN ODEVZDÁNÍ PŘIHLÁŠEK A PODKLADŮ.
Uzavření online aplikace.

•

1. - 5. 3. 2022 – výběrové řízení na institutech a OZS

•

10. 3. 2022 – zaslání protokolů s vybranými studenty z jednotlivých institutů na OZS

•

nejpozději do 10. 4. 2022 – oznámení finálních výsledků (úspěšní studenti naleznou
v online aplikaci https://is.cuni.cz/webapps u své přihlášky stav „NOMINOVÁN“).

Uchazeči zašlou elektronicky tyto podklady:
•

Řádně vyplněnou a podepsanou přihlášku vytištěnou z online aplikace
https://is.cuni.cz/webapps.

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.
•

Životopis v angličtině

•

Motivační dopis ve studijním jazyce zahraniční univerzity (doporučená délka: 1
stránka A4 textu).
V případě smluv pod IES se předkládá pouze jeden motivační dopis zahrnující
všechny zvolené zahraniční univerzity.

•

Výpis ze SIS o studijních výsledcích v bakalářském/magisterském programu na
FSV – studenti vytisknou a vyznačí hodnotu celkového studijního průměru (nikoliv
váženého).
V případě smluv pod IES není třeba tento výpis dokládat.

•

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).
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Podávání přihlášek výhradně elektronickou poštou
V akademickém roce 2022/23 se podávají přihlášky výhradně elektronickou formou.
Studenti si vytisknou přihlášku z online aplikace https://is.cuni.cz/webapps, podepíší
se a na 1. stranu 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.
Přihlášky spolu se životopisem, motivačním dopisem, výpisem ze SIS o studijních
výsledcích a dokladem o znalosti studijního jazyka (v tomto pořadí) naskenují do
jednoho pdf souboru, jehož název bude ve tvaru:
PŘÍJMENÍ_ JMÉNO_ ERASMUS.pdf
Do předmětu emailu studenti uvedou ERASMUS 22/23 a odešlou na příslušný
kontakt uvedený níže:
•

Studenti, kteří se hlásí na pobyty v kompetenci bilaterálních dohod IES, elektronicky
zašlou daný soubor na adresu: dagmar.schnellerova@fsv.cuni.cz. Informace o
výběrovém řízení podává PhDr. Lenka Šťastná, PhD.

•

Studenti, kteří se hlásí na pobyty v kompetenci bilaterálních dohod IPS, elektronicky
zašlou daný soubor na adresu: erasmus-ips@fsv.cuni.cz. Informace o výběrovém
řízení podává PhDr. Malvína Krausz Hladká, PhD.

•

Studenti, kteří se hlásí na pobyty v kompetenci bilaterálních dohod IMS elektronicky
zašlou daný soubor na adresu: internacionalizace.ims@fsv.cuni.cz. Informace o
výběrovém řízení podává Bc. Barbora Krempaská, B.A.

•

Studenti, kteří se hlásí na pobyty v kompetenci bilaterálních dohod ISS, elektronicky
zašlou daný soubor na adresu: terezie.hanzlikova@fsv.cuni.cz. Informace o
výběrovém řízení podává Mgr. Terezie Hanzlíková.

•

Studenti, kteří se hlásí na pobyty v kompetenci bilaterálních dohod IKSŽ,
elektronicky zašlou daný soubor na adresu: erasmus.iksz@fsv.cuni.cz.
Informace o výběrovém řízení podává Mgr. Jan Miessler.
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•

Studenti, kteří se hlásí na víceoborové pobyty pod záštitou OZS (Oddělení
zahraničních styků), elektronicky zašlou daný soubor na adresu:
outgoing@fsv.cuni.cz. Informace o výběrovém řízení podává Ing. Radek Kovács.

Mgr. Michaela Rudinská
vedoucí Oddělení zahraničních styků FSV UK
V Praze 6. 1. 2022
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