
Erasmus
Program Erasmus je zaměřen na mobilitu 
a spolupráci ve vysokoškolském vzdělávání v Evropě 
a také na spolupráci vysokoškolských institucí 
s podniky. Erasmus rovněž podporuje spolupráci 
vysokoškolských institucí formou intenzivních 
programů, multilaterálních sítí a multilaterálních 
projektů.



Co je Erasmus?
Program Erasmus je součástí evropského Programu 
celoživotního učení (Lifelong Learning Programme - LLP).

Program Erasmus nabízí možnosti vysokoškolského 
a odborného vzdělávání v členských zemích EU, EHP (Island, 
Lichtenštejnsko a Norsko) a v kandidátských zemích EU. 
Základní podmínkou zapojení je vlastnictví Erasmus University 
Charter (EUC), listiny, která opravňuje vysokoškolskou instituci 
k účasti na aktivitách programu Erasmus.     

Erasmus



Jste studentem  
VŠ/VOŠ? 
Studentům, kteří chtějí studovat nebo získat praxi v zahraničí, 
nabízí program Erasmus možnost studijního pobytu nebo 
pracovní stáže a dále možnost zúčastnit se intenzivního 
jazykového kurzu v zemi, kde budou následně studovat 
či pracovat. 

Studijní pobyt
Možnost prezenčního studia na zahraniční vysokoškolské 
instituci v délce 3 až 12 měsíců pro studenta české VŠ/VOŠ 
studujícího minimálně druhý ročník jakékoli formy studia.
 studium v zahraničí je předem domluveno mezi vysílající 
a přijímající VŠ/VOŠ na základě tzv. bilaterální dohody 

 průměrná výše stipendia je 400 EUR na měsíc 
 studium v zahraničí je plně uznatelné v rámci studijního 
programu na domácí VŠ/VOŠ na základě získaných ECTS 
kreditů 

Pracovní stáž
Možnost získání praxe v oboru prací na plný pracovní úvazek 
v zahraniční organizaci v délce 3 až 12 měsíců pro studenta 
jakékoli formy a úrovně studia na české VŠ/VOŠ.
 průměrná výše stipendia je 580 EUR na měsíc 
 na mnoha českých VŠ/VOŠ možnost vlastní iniciativy při 
domlouvání pracovní stáže 

 stáž v zahraničí je uznatelná jako součást studijního programu 
na domácí VŠ/VOŠ 

Intenzivní jazykové kurzy
Výuka méně používaných jazyků zemí zapojených do programu 
LLP (kromě angličtiny, němčiny, francouzštiny a španělštiny-
kastilštiny) v délce 2-6 týdnů pro studenta přihlášeného 
na studijní pobyt nebo pracovní stáž v dané zemi.
 student neplatí žádné poplatky za výuku a navíc má možnost 
získat na účast v kurzu stipendium  

Informujte se na zahraničním oddělení Vaší VŠ/VOŠ 
o konkrétních možnostech programu Erasmus, které Vaše 
škola nabízí.

Student s těžkým handicapem nebo zvláštními potřebami 
může požádat o speciální stipendium nad rámec běžného 
stipendia programu Erasmus.
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Jste zaměstnancem  
VŠ/VOŠ? 
Zaměstnancům, kteří mají zájem získat praxi ve výuce v zahraničí 
a také nové znalosti a dovednosti, nabízí program Erasmus 
možnost výukového pobytu na zahraniční vysokoškolské 
instituci nebo školení v zahraniční organizaci.  

Výukový pobyt
Možnost výuky na partnerské škole v zahraničí v délce 1-6 týdnů 
určená pouze pro pedagogické pracovníky VŠ/VOŠ. 

Školení
Možnost získání nových znalostí a dovedností v zahraniční 
organizaci v délce 1-6 týdnů.
 školení v zahraniční organizaci;  výměna zkušeností s kolegy 
ze zahraničních škol; stínování pracovníka v zahraniční 
organizaci; jazykové kurzy 

Informujte se na zahraničním oddělení Vaší VŠ/VOŠ 
o konkrétních možnostech programu Erasmus, které Vaše 
škola nabízí.

Zaměstnanec s těžkým handicapem nebo zvláštními 
potřebami může požádat o speciální finanční podporu nad 
rámec běžné finanční podpory programu Erasmus.
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Jste vysoká škola 
nebo vyšší odborná 
škola? 
Vysokým školám nebo vyšším odborným školám program 
Erasmus nabízí možnost získání grantu na organizaci výměn 
studentů a zaměstnanců, dále také na přípravnou návštěvu, 
na uskutečnění intenzivního programu nebo uspořádání 
intenzivního kurzu českého jazyka. 

Erasmus University Charter (EUC)
Podmínkou pro zapojení do programu Erasmus je listina Erasmus 
University Charter, kterou přiděluje Evropská komise. 

Organizace výměn studentů a zaměstnanců
Každá VŠ/VOŠ, která je aktivně zapojená do programu Erasmus 
a realizuje výměny studentů a zaměstnanců, obdrží automaticky 
finanční prostředky na jejich organizaci. 

Výukový pobyt zahraničního odborníka
Možnost pozvat odborníka ze zahraniční organizace za účelem 
výuky na české VŠ/VOŠ. 

Přípravná návštěva
Cílem přípravné návštěvy je setkání, na kterém je dohodnuta 
budoucí spolupráce v rámci programu Erasmus (domluvení 
výměn studentů a zaměstnanců, příprava společného projektu 
nebo navázání kontaktu se zahraniční firmou). 

Intenzivní programy
Projekty krátkého studijního programu, workshopu nebo letní 
školy, na kterých spolupracují minimálně tři vysokoškolské 
instituce ze tří různých zemí.  

Intenzivní jazykové kurzy
Možnost uspořádat intenzivní kurz českého jazyka pro 
zahraniční studenty programu Erasmus. Pořadatelem může být 
VŠ/VOŠ nebo organizace zabývající se jazykovým vzděláváním.
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Centralizované  
aktivity

Kde najít 
informace?

Program Erasmus nabízí kromě možností výše uvedených 
decentralizovaných aktivit také aktivity centralizované, což jsou 
například projekty na vytvoření společného studijního programu 
se zahraničními školami, projekty spolupráce vysokoškolských 
institucí s podnikatelskou sférou či projekty virtuální univerzity.  

Více informací nejen o programu Erasmus, ale  
i o dalších aktivitách Programu celoživotního učení 
naleznete na webových stránkách:
 Národní agentury pro evropské vzdělávací 
 programy (NAEP): www.naep.cz/erasmus 
 Evropské komise (EK): 
 http://ec.europa.eu/education/programmes/llp
 Výkonné agentury (EACEA): 
 http://eacea.ec.europa.eu/index.htm 

Zkušenosti českých studentů a další najdete
v databázi závěrečných zpráv studentů: 
 http://erasmus-databaze.naep.cz
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Kontakty:

Dům zahraničních služeb
Národní agentura pro evropské  
vzdělávací programy (NAEP)
Program Erasmus

Na Poříčí 1035/4  
110 00 Praha 1

Tel.: +420 221 850 604-606
E-mail: erasmus@naep.cz

www.naep.cz
www.naep.cz/erasmus

Publikováno s finanční podporou Evropské komise.


