
Jaké podmínky musí student dodržet, aby se programu ERASMUS+ zúčastnil 
 

Mezi fakultou a partnerskou institucí musí být uzavřena bilaterální smlouva ERASMUS+. 

Musí být studentem zapsaným do akreditovaného studijního programu na PřF (bakalářský, 
magisterský nebo doktorský studijní program). 

Musí mít řádně ukončen minimálně první ročník bakalářského studia. 

Délka studijního pobytu bude minimálně 3 měsíce, maximálně 12 měsíců – vždy v rámci jednoho 
akademického roku. 

Součet všech studijních pobytů Erasmus+ a praktických stáží Erasmus+ v dané úrovni studia 
nepřesáhne 12 měsíců. 

Po celou dobu plánovaného pobytu musí být studentem PřF UP (před výjezdem do zahraničí nebo 
během studijního pobytu není možné studium na UP ukončit nebo přerušit). 

Student si musí zjistit, jak je program na fakultě organizován. Nejlépe je kontaktovat referentku 
pro  zahraniční vztahy na PřF nebo koordinátora dané katedry. 
 
Student se musí informovat na katedře, kdy bude vyhlášeno výběrové řízení. Termín stanovuje 
katedra. Většinou se výběrová řízení na katedrách stanovují na začátek měsíce února. 
 
Student si musí zjistit důsledky studia v zahraničí pro jeho studium na PřF (uznání absolvovaných 
předmětů v zahraničí). 

Evropská komise stanovila následující pravidla pro opakovaný výjezd na mobilitu studentů 
v programu Erasmus: 

Student získává 12 měsíců pobytu v zahraničí v rámci každé úrovně studia, tj. bakalářského, 
magisterského i doktorského. Tuto časovou dotaci může pokaždé využít pro studijní pobyt i 
praktickou stáž. 

Před výjezdem musí student na Portále vyplnit předměty, které bude v zahraničí absolvovat.  V Portále 
– Moje studium – STAG jiné – ECTS výjezdy.  

Mobilita je považována za splněnou, přiveze-li student Výpis výsledků studia odpovídající studijní 
smlouvě. Povinností studenta je tedy nejen strávit v zahraničí dobu uvedenou v účastnické smlouvě, 
ale také dodržet schválený studijní program specifikovaný ve studijní smlouvě. Při nesplnění 
schváleného studijního programu může škola po studentovi požadovat vrácení části nebo celé 
přidělené finanční podpory.  

Tento výpis výsledků předloží koordinátorovi na dané katedře a ten mu předměty ze zahraničí uzná za 
předměty, které by si zapsal na semestr nebo na celý akademický rok.  

Během studijního pobytu Erasmus+ je nutné získat pro PřF nejméně 20 – 30 ECTS kreditů za každý 
semestr studia.  

PřF má platnou Směrnici děkana pro uznání studia ze zahraničí, která je zveřejněna na webových 
stránkách PřF.  


