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SEMP – 
Swiss-European Mobility Programme
Mobility studentů – 
studijní pobyt

Účastnická smlouva
č. $FD_CISLO
akademický rok 2019/2020
	ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
Adresa: $SIDLO_ULICE, $SIDLO_MISTO
IČ: 68407700

dále jen „vysílající instituce“, kterou za účelem podpisu této smlouvy zastupuje
$FD_PODEPISUJE_JMENO, $FD_NAZEV_ROLE
 (kontaktní osoba: RNDr. Dana Mrkvičková, tel.: +420 224 353 436, E-mail: dana.mrkvickova@cvut.cz)
na jedné straně 

a

Jméno a příjmení: $JMENO $PRIJMENI	$NAZEV_FAKULTY
Datum narození: $NAROZEN
Trvalé bydliště: $ULICE, $MISTO
Tel.: $TELEFON	E-mail: $EMAIL

(dále jen „účastník“) na straně druhé,
Sjednali
níže uvedené smluvní podmínky a přílohy:
Příloha I		Studijní smlouva
Příloha II	Formulář závěrečné zprávy studenta dostupný na https://www.mobility.cvut.cz/zpravy/zprk.php
Příloha III	Formulář pro potvrzení o délce studijního pobytu 
Příloha IV	Doklad o uznání studia v zahraničí 
Formuláře příloh III, IV jsou dostupné na: 
https://portal.cvut.cz/informace-pro-studenty/mezinarodni-programy/svycarsko/
které jsou nedílnou součástí této smlouvy (dále jen „smlouva“).


smluvní podmínky
Článek 1 – účel smlouvy
Účelem této smlouvy je stanovení závazků každé strany vyplývajících z realizace studijního pobytu účastníka v zahraničí v rámci programu SEMP – Swiss-European mobility programme.
	Účastník prohlašuje, že bere podmínky této smlouvy na vědomí a že s nimi souhlasí. Jakékoliv změny nebo dodatky této smlouvy musí být sjednány písemně.
	Účastník bude po celou dobu studijního pobytu v zahraničí studentem vysílající instituce.
článek 2 – platnost smlouvy
Smlouva vstupuje v platnost dnem jejího podpisu poslední z obou smluvních stran a končí nejpozději splněním závazků obou smluvních stran.
článek 3 – specifikace studijního pobytu
Účastník se zavazuje uskutečnit studijní pobyt od $OD do $DO tj. v délce $MESICE_CELE měsíců a $DNY_ZBYVAJICI dní.
Studijní pobyt se uskuteční v následující instituci:                kód instituce: 
Název přijímající instituce: $UNIVERZITA, země: Švýcarsko.

článek 4 - Finanční podpora na mobilitu studentů




	
 Účastník obdrží finanční podporu z prostředků státního rozpočtu na podporu mezinárodní spolupráce na období od $OD do $DO, tj. $DNY_CELKEM dní ve výši 9000 CZK/měsíc= 30 dnů pobytu, tj. v celkové výši $VYPLATIT_CZK CZK.

  Účastník neobdrží finanční podporu na období od  do , tj. 0 dní, ale bude pro všechny ostatní účely posuzován jako účastník programu SEMP.

	Bez ohledu na skutečnou délku kalendářního měsíce je kalkulace počtu dní studijního pobytu založena na 360 denním kalendářním roce, tzn. 1 kalendářní měsíc = 30 dní.


	Výše přidělené finanční podpory se stanoví vynásobením počtu financovaných měsíců studijního pobytu uvedených v čl. 3 této smlouvy a odpovídající sazby na měsíc. V případě neúplných měsíců se finanční podpora vypočítá vynásobením počtu dní v neúplném měsíci a 1/30 jednotkových nákladů na měsíc.


	Finanční podpora bude účastníku poskytnuta podle skutečné délky pobytu. Pokud bude skutečná délka pobytu kratší, než je předpokládaná délka pobytu uvedená v čl. 3, je ČVUT v Praze oprávněno požadovat vrácení celé finanční podpory nebo její části v souladu s čl. 8 této dohody.


	ČVUT v Praze není povinno financovat účastníku pobyt, který přesáhne předpokládanou délku pobytu, uvedenou v čl. 3 této dohody.


	Účastník přijímá finanční podporu ve výši uvedené v článku 4 a zavazuje se uskutečnit mobilitu za účelem studijního pobytu, jak je popsáno v příloze I, tj. splnit studijní plán uvedený ve studijní smlouvě, která je nedílnou součástí této smlouvy.


Bankovní účet, na který bude vyplacena finanční podpora: $CISLO_UCTU
Majitel účtu (jedná-li se o jinou osobu než studenta): $UCET_VLASTNIK
Název banky: $BANKA_NAZEV
Adresa pobočky: $BANKA_ULICE, $BANKA_MISTO
BIC/SWIFT: $BANKA_SWIFT	IBAN: $UCET_IBAN	Měna účtu: $UCET_MENA
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článek 5 – oprávněné aktivity v zahraničí
Oprávněnými aktivitami během studijního pobytu jsou výlučně následující činnosti:
řádné (prezenční) studium na přijímající instituci, které může zahrnovat zpracovávání bakalářské / diplomové / disertační / absolventské práce (s výjimkou výzkumných činností, které nejsou výslovně součástí studijního programu), vedoucí k získání uznávaného diplomu nebo kvalifikace na vysílající instituci;
článek 6 – akademické uznání studijního pobytu
Před odjezdem do zahraničí si účastník sestaví konkrétní studijní plán na přijímající instituci, který v písemné podobě předloží ke schválení vysílající a přijímající instituci. Schválením tohoto studijního plánu a přijetím dalších podmínek jak vysílající a přijímající institucí, tak účastníkem, vznikne tzv. studijní smlouva, která je pro všechny tři strany závazná. Ve studijní smlouvě musí vysílající instituce stanovit minimální požadavky, které jsou nutné pro splnění zvoleného studijního plánu na přijímající instituci.
	Podpisem studijní smlouvy vysílající instituce prohlašuje, že:
	souhlasí se zvoleným studijním plánem účastníka na přijímající instituci;
	zvolený studijní plán není v rozporu s osnovami studijního programu účastníka na vysílající instituci;
	zajistí plné uznání studia absolvovaného na přijímající instituci jako řádné součásti studia na vysílající instituci, nejlépe přidělením ECTS kreditů.

	Povinností účastníka je:

	splnit schválený studijní plán na přijímající instituci, tzn. splnit minimální požadavky stanovené ve studijní smlouvě;

zajistit, aby všechny změny ve studijní smlouvě byly písemně odsouhlaseny jak přijímající, tak vysílající institucí, a to ihned jakmile nastanou; v případě změn ve studijní smlouvě po příjezdu studenta na přijímající institucí nejpozději do jednoho měsíce od příjezdu;
po skončení studijního pobytu předložit přehled dosažených výsledků (tzv. Výpis výsledků). 
	Vysílající instituce zajistí, že účastníku vyslanému do zahraničí v rámci programu SEMP, který splní podmínky studijní smlouvy, bude studium na přijímající instituci plně uznáno jako řádná součást studia na vysílající instituci, nejlépe přidělením ECTS kreditů. Toto uznání může být odmítnuto pouze tehdy, když účastník nesplní schválený studijní plán stanovený ve studijní smlouvě.

článek 7 – předkládání závěrečné dokumentace
Účastník se zavazuje předložit vysílající instituci následující:
	Potvrzení o délce studijního pobytu (dokument vydaný a potvrzený přijímající institucí obsahující přesná data začátku a ukončení studijního pobytu, Příloha III): do 14  dnů  po ukončení pobytu;
	Přehled dosažených výsledků (tzv. Transcript of Records): do 10 dnů po jeho vydání přijímající institucí;
	Doklad o uznání studia v zahraničí (Příloha IV):  do 14 dnů od obdržení Transcriptu of Records

Závěrečnou zprávu (Příloha II, formulář na https://portal.cvut.cz/informace-pro-studenty/mezinarodni-programy/svycarsko/: do 14  dnů  po ukončení pobytu.
ČLÁNEK 8: VRÁCENÍ PŘIDĚLENÉ FINANČNÍ PODPORY
8.1	Účastník je povinen neodkladně vrátit celou finanční podporu nebo její část dojde-li k porušení podmínek smlouvy účastníkem:
-	pokud nesplní studijní povinnosti vyplývající z čl. 6 této smlouvy, např. když přehled dosažených studijních výsledků se neshoduje se schváleným programem studia (studijním plánem) na přijímající instituci a účastník nesplní minimální požadavky stanovené ve studijní smlouvě, vysílající instituce posoudí celkový přínos studijního pobytu a stanoví sankce;
- 	pokud nesplní požadované minimum 20 ECTS kreditů získaných za semestr studia na přijímající instituci nebo limit stanovený individuálně příslušným proděkanem, vrátí v závislosti na počtu skutečně uznaných kreditů poměrnou část finanční podpory. 20 ECTS kreditů za semestr nebo limit stanovený proděkanem odpovídá 100% celkově vyplacené finanční podpory. Výpočet upravené výše grantu po odečtení částky, kterou student musí vrátit za nedostatek kreditů, vychází z následujícího vzorce:
        [ (celkový počet dnů grantu) * (doložený počet kreditů) / (počet kreditů, které měl student získat) ] zaokrouhleno na celé číslo = A,    [ A * (měsíční sazba pro danou zemi) / 30 ] zaokrouhleno na celé číslo = upravená výše grantu v CZK. 
-	pokud délka pobytu dle dokumentu „Confirmation of Study Period“ bude kratší než předpokládaná délka pobytu uvedená v čl. 3 této dohody, je účastník povinen vrátit ČVUT poměrnou část finanční podpory podle pravidel výpočtu pro přidělení finanční podpory.
-	pokud účastník nepředloží dokumenty podle čl. 7 této smlouvy ve stanoveném termínu.
8.2	Není-li účastník schopen dokončit svou mobilitu, jak je uvedeno v příloze I, z důvodu vyšší moci, tj. nepředvídatelné výjimečné životní situace nebo události, kterou účastník nemohl ovlivnit a nevznikla jeho pochybením ani nedbalostí, má účastník nárok na část finanční podpory odpovídající skutečné době trvání mobility, jak stanoví článek 3. Veškeré zbývající prostředky musí být vráceny, neexistuje-li jiná dohoda s vysílající organizací. Takové případy je účastník povinen neprodleně oznámit vysílající instituci a musí být odsouhlaseny vysílající institucí, jinak bude vysílající instituce trvat na tom, že se o vyšší moc nejedná. 
8.3	Účastník je povinen finanční podporu či její část vrátit nejpozději do 14 dnů po obdržení výzvy k jejímu vrácení ze strany ČVUT.


Účastník:	Za vysílající instituci:
$JMENO $PRIJMENI	$FD_PODEPISUJE_JMENO
	$FD_NAZEV_ROLE





Datum:  $DNES	Datum: 


Dohoda je vystavena ve dvou vyhotoveních, po jednom pro vysílající instituci a pro účastníka.

