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Zásah vyšší moci

• BEZ OBAV! 

• EU podpora / ČVUT podpora
• krátí se sice stipendium, ale jsou vyplaceny vícenáklady vzniklé 

zásahem vyšší moci

• Základní pravidla zdravého rozumu :
• Kontrola cestovního pojištění (!)

• Kontrola storno podmínek

• Snažte se chovat ekonomicky

• Raději neplaťte příliš předem nestornovatelné položky

• Dosavadní podmínky pokrytí vícenákladů
• Nutný doklad o zaplacení (vše si raději schovávajte)

• Smlouvy, účtenky, reservace, potvrzení, emailová komunikace, …

• Ubytování, cestovní náklady, pojištění, MDH, …

• Nutnost pokusit se stronovat (doložit)

• ČVUT: Měnit se nebude, EU: také zatím nemáme zprávy

• Pokud Vám nevyjde studijní pobyt, ještě je možnost přihlásit se na 
zahraniční stáž

https://portal.cvut.cz/informace-pro-studenty/mezinarodni-programy/erasmus/erasmus-pracovni-staze/


Ubytování + doprava zařízené

• Zajišťuje si student sám (nebo na 

zahraniční univerzitě)

• Doporučujeme nic neplatit 

dokud to nebude opravdu blízko 

před datem odjezdu (popřípadě 

zjistit storno podmínky)

• Můžete se inspirovat pobytem 

ostatních studentů v databázi 

NAEP (ubytování, útrata…)

http://erasmus-

databaze.naep.cz

• Další informace zde

http://erasmus-databaze.naep.cz/
https://portal.cvut.cz/informace-pro-studenty/mezinarodni-programy/erasmus/erasmus-studium/formality-pred-odjezdem/


FINANCE

• Stipendium Vám bude proplaceno cca 
týden před odjezdem, po podpisu 
účastnické smlouvy

• Výše stipendia je stanovena měsíční 
částkou podle země (519/420€)

• Lepší eurový účet (nutná česká banka)

• Stipendium je určeno na částečné
pokrytí cestovních a pobytových 
nákladů studenta a rovněž pojištění.

• Kolik tedy pokryje? 

• Zkušenosti předchozích studentů –
databáze NAEP

• Statistiky ČVUT 2019 na 
https://portal.cvut.cz/informace-pro-
studenty/mezinarodni-
programy/erasmus/erasmus-studium/

https://portal.cvut.cz/informace-pro-partnery/mezinarodni-programy/erasmus/erasmus-studium/formality-pred-odjezdem/5-ucastnicka-smlouva/
https://portal.cvut.cz/informace-pro-studenty/mezinarodni-programy/erasmus/erasmus-studium/


Přihláška Letter of Acceptance

• Informace na webu portal.cvut.cz

• Nominace fakultním 

koordinátorem

• Vyplnění přihlášky pro zahraniční 

univerzitu (ToR, potvrzení o 

studiu, motivační dopis, … )

• Letter of Acceptance

• oznámení pro nás, že škola 

souhlasí s Vaším příjezdem

• pdf /email /… 

https://portal.cvut.cz/informace-pro-studenty/mezinarodni-programy/erasmus/erasmus-studium/formality-pred-odjezdem/


LEARNING AGREEMENT

• tj. seznam předmětů, které budete v 
zahraničí studovat

• Po/paralelně se Srovnávacím archem

• Podepsaný 3 stranami

1) fakultní koordinátor / proděkan 
pro studium (schvaluje)

2) zahraniční koordinátor (schvaluje)

3) student

• Jakmile doručíte podepsaný LA 
fakultnímu koordinátorovi nebo 
Rektorát Vám založí KARTU v 
mobility.cvut.cz

• LA je součástí podpisu FINANČNÍ 
DOHODY



PODPIS FINANČNÍ DOHODY

• Postup:

• Nejdříve nahrajte dokumenty do 
karty mobility.cvut.cz
• Letter of acceptance, LA, SA, 

Pojištění, Potvrzení o studiu

• Pak se přihlašte přes Doodle 
https://portal.cvut.cz/informace-
pro-studenty/mezinarodni-
programy/erasmus/erasmus-
studium/formality-pred-
odjezdem/6-ucastnicka-smlouva/)

• Vyplnění OLS testu – odkaz Vám 
pošleme na email, který máte v 
přihlášce, pokud Vám nedorazí, 
musíte nás informovat, spojíme se 
s Vámi

• Pak se teprve sejdeme u nás v 
termín, který jste si vybrali v 
doodle

https://portal.cvut.cz/informace-pro-studenty/mezinarodni-programy/erasmus/erasmus-studium/formality-pred-odjezdem/6-ucastnicka-smlouva/


PODPIS FINANČNÍ DOHODY

• Vždy před výjezdem, tak abychom stihli poslat peníze

• Peníze posíláme cca týden před odjezdem

• Fyzicky v kanceláři Oddělení zahraničních vztahů

• Rektorát 8.patro

• Přihlašování přes Doodle – www.cvut.portal.cz

• Erasmu+ studium - Před odjezdem – Účastnická 

smlouva (https://portal.cvut.cz/informace-pro-

studenty/mezinarodni-programy/erasmus/erasmus-

studium/formality-pred-odjezdem/6-ucastnicka-

smlouva/)

• Přihlášení na podpis smlouvy minimálně 48 hodin 

dopředu

https://portal.cvut.cz/informace-pro-studenty/mezinarodni-programy/erasmus/erasmus-studium/formality-pred-odjezdem/6-ucastnicka-smlouva/


CO DOHODA OBSAHUJE

• Pobyt na ERASMUS + na studium nebo stáže 3 – 12 měsíců v 
dané studijní etapě

• Výše stipendia – suma peněz buď se Státního Rozpočtu nebo z 
EU (

• Doba na kterou vyjíždíte
• musíte znát přesný začátek a konec pobytu 

• doložíte dopisem z univerzity s informací o začátku semestru/ 
jazykovém kurzu/ Orientation Week (pořádaných univerzitou)

• Min. 20 kreditů uznaných ČVUT, které již máte zapsané a 
potvrzené v LA (Learning agreement je DŮLEŽITOU SOUČÁSTÍ 
finanční dohody)

• Po celou dobu pobytu jste studentem ČVUT

• Vzor smlouvy k nahlédnutí naleznete zde

Vše máte řádně vyplněné správně v kartě – KARTU ZKONTROLUJTE 
CELOU 

https://portal.cvut.cz/informace-pro-studenty/mezinarodni-programy/erasmus/erasmus-studium/formality-pred-odjezdem/6-ucastnicka-smlouva/


Změna Learning Agreementu

• Pokud na začátku/v průběhu 
pobytu budete potřebovat 
změnit původně dohodnuté 
předměty

• Změny mohou být bez 
problémů, pokud je 
zaznamenáte do LA changes a 
proděkan pro studium Vám je 
ve srovnávacím archu potvrdí

• https://portal.cvut.cz/informac
e-pro-studenty/mezinarodni-
programy/erasmus/erasmus-
studium/dulezite-dokumenty/

• Znovu podepisuje jen proděkan, 
zahr. univerzita a student

https://portal.cvut.cz/informace-pro-studenty/mezinarodni-programy/erasmus/erasmus-studium/dulezite-dokumenty/


• Získat (tj. úspěšně zakončit) minimum 20 kreditů  za 

semestr uznaných ČVUT

• Zkrácení pobytu – pokud se změní zkouškové, dejte vědět 

co nejdříve

• Prodloužení pobytu 

• většinou se schvaluje, ale musí být domluveno 

minimálně měsíc dopředu 

• schvaluje proděkan pro studium – pokud o semestr, 

pak je třeba nový LA a srovnávací arch



• Confirmation of Study Period 

• originál donést na RČVUT

• musí sedět s daty ve smlouvě

• Transcript of Records

• musí sedět s LA, pokud předmět 
neuděláte, musí být na ToR jako N, 
nesmí chybět

• není třeba originál (stačí nahrát do 
karty)

• 2 závěrečné zprávy 

• NAEP – česká zpráva pro ostatní 
studenty,

• EU survey – anglicky pro EU

• OLS test po návratu 

• jak se zlepšil jazyk, ve kterém jste 
studovali



Co kdo podepisuje

• Nejdůležitější osoba: VY = STUDENT

• Druhá nejdůležitější osoba: FAKULTNÍ KOORDINÁTOR + 

PRODĚKAN PRO STUDIUM

• ten musí souhlasit s výběrem předmětů v závislosti na 

Vašem studiu na ČVUT

• Třetí nejdůležitější osoba: ZAHRANČNÍ ODDĚLENÍ 

zahraniční univerzity

• tam Vám musí potvrdit, že Vámi vybrané předměty je možné 

studovat

• Čtvrtá nejdůležitější osoba: ZAHRANIČNÍ oddělení 

REKTORÁT ČVUT

• podpis účastnické smlouvy nebo-li vyplacení stipendia 



Načasování

• Nominace – už proběhla (nominoval Vás fakultní koordinátor/RČVUT)

• Vyplnění přihlášky na zahraniční univerzitě – vyzve Vás univerzita/ fakultní 
koordinátor – právě teď by se mělo dít

• Letter of Acceptance – obdržíte od zahraniční univerzity (po přijetí přihlášky)

• Srovnávací arch + Learning Agreement – teď (může chvíli trvat, než Vám bude 
schváleno všemi stranami, proto začněte včas, s předstihem)

• Založení karty v mobility.cvut.cz – po zaslání LA Vám založí fakultní/ČVUT koordinátor

• Vyplnění karty mobility.cvut.cz – začátek, konec, banka, potvrzení o pojištění, LA, SA, 
potvrzení o studiu

• Doodle – po vyplnění karty se přihlásíte na podpis účastnické smlouvy v Doodle

• OLS test – jazykový test od EU, po vyplnění Doodle Vám pošleme pozvánku na mail

• Podpis účastnické smlouvy – osobně na RČVUT (termín dle doodle)

• Vyplacení stipendia – cca týden před odjezdem (automaticky, nemusíte žádat)

(výše zmíněné)

• Není třeba originály, stačí naskenovat a nahrát do karty (kromě podpisu účastnické 
smlouvy)

https://doodle.com/poll/45v4zkr5dqhma9ge


- Nevyjedu/vrátím se dříve – i to je zkušenost k nezaplacení , 
zásah vyšší moci finančně podpořen ČVUT

- Nevyjdu s financemi – viz tabulka výše, měli byste vyjít se 
stejnou částkou, co potřebujete ke studiu v ČR

- Nesplním 20 kreditů – vždy se dá domluvit s proděkanem pro 
studium a vysvětlit, proč se tento problém stal a situaci vyřešit 
ke spokojenosti obou stran

- Nenajdu předměty – to se může stát. Je dobré si LA důkladně 
připravit, lze si potvrdit s garanty oboru, doporučujeme nalézt 
záložní předměty pro případ, že Vaše původně zapsané 
nebudou nakonec otevřeny/budou se překrývat

- Nebudou mi uznány předměty na ČVUT – co Vám proděkan 
schválil v LA, musí být uznáno. Pokud zkonzultujete s garanty 
oboru/předmětu, lze se domluvit (např. na dozkoušení té části, 
která chybí, odevzdání práce na dané téma, …)



- Časový překryv semestrů – dejte si pozor na časový překryv 
zkouškového na ČVUT a začátku semestru zahraničí – pokud 
se tak děje, pokuste se se zkoušejícím domluvit na dřívějším 
přezkoušení/kontaktujte referenta v zahraničí, zda je 
problém, pokud např. vynecháte Orientation Week. 

- Přesun výjezdu ze ZS na LS – není obvykle problém, napište 
nejdříve zahraniční univerzitě zda je to v pořádku (možná 
budete potřeba nová nominace), informujte svého 
fakultního koordinátora o postupu (jak o Vašem rozhodnutí 
tak i o postupu zahraniční univerzity)

- Nezapomeňte si zkontrolovat, že jsou i v LS otevírány 
předměty, které máte v LA, popřípadě sestavte nový 
LA

- ToR pro přihlášku na zahr. universitu – nemám hotové 
zkouškové – ToR se posílá kvůli zaměření, jeden chybějící 
předmět není důležitý



Zahraniční oddělení Rektorát 

Poradíme Vám ohledně výjezdu obecně 

(finance, smlouva, …)

• Tereza Faltysová

• Tereza.faltysova@cvut.cz

• Eva Kopecká

• Eva.kopecka.2@cvut.cz

Web: portal.cvut.cz:

• Dokumenty ke stažení

• Před odjezdem

• Během

• Po návratu

Zahraniční oddělení fakulty

Poradí Vám ohledně studijních 
záležitostí (předměty, kredity, 
Srovnávací arch, ...)

Každá fakulta má svého 
koordinátora pro zahraniční 
výjezdy - seznam kontaktů: 

• https://portal.cvut.cz/informace-

pro-studenty/mezinarodni-

programy/erasmus/erasmus-

studium/fakultni-koordinatori/

Dále pak ve složitějších záležitostech 

proděkan pro zahraniční vztahy a 

ohledně studijních záležitostí (např. 

uznávání předmětů) pak proděkan pro 

studium

mailto:Tereza.faltysova@cvut.cz
mailto:Eva.kopecka.2@cvut.cz
https://portal.cvut.cz/informace-pro-studenty/mezinarodni-programy/erasmus/erasmus-studium/formality-pred-odjezdem/
https://portal.cvut.cz/informace-pro-studenty/mezinarodni-programy/erasmus/erasmus-studium/dulezite-dokumenty/
https://portal.cvut.cz/informace-pro-studenty/mezinarodni-programy/erasmus/erasmus-studium/formality-pred-odjezdem/
https://portal.cvut.cz/informace-pro-studenty/mezinarodni-programy/erasmus/erasmus-studium/na-zahranicni-univerzite/
https://portal.cvut.cz/informace-pro-studenty/mezinarodni-programy/erasmus/erasmus-studium/po-navratu/
https://portal.cvut.cz/informace-pro-studenty/mezinarodni-programy/erasmus/erasmus-studium/fakultni-koordinatori/

