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PROGRAM LLP/ERASMUS 
 
Průvodce studenta pro studijní pobyt v zahraničí 
 
Pokud si s něčím nebudeš vědět rady, kontaktuj nás, my ti poradíme! 
 

 
� Bc. Jana Mlynáriková – koordinátor programu LLP/Erasmus pro studentské mobility  
� e-mail: mlynarikova.jana@svse.cz, tel: +420 515 224 891 
� pracoviště: knihovna SVŠE 
� Loucká 656/21, Znojmo 669 02  

 
 
 
 

 
 

 
� PhDr. Júlia Nielsen – prorektor pro vnější vztahy 
� e-mail: nielsen@svse.cz, tel: +420 515 224 891 
� pracoviště: kancelář prorektora pro vnější vztahy 
� Loucká 656/21, Znojmo 669 02  
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1. Jaké základní informace musíš vědět, pokud chceš jet do zahraničí na studium 
Vybírat si můžeš ze škol, se kterými má SVŠE podepsanou bilaterální dohodu LLP (najdeš je na webových stránkách školy). 

•  Prohlédni si příslušné stránky zahraniční instituce, na kterou chceš jet. Najdeš tam kompletní informace i formuláře ke stažení. 
• Musíš být zapsán/a v akreditovaném bakalářském studijním programu SVŠE v prezenční nebo kombinované formě studia. 

• Musíš být zapsán/a minimálně ve 3. semestru studia. 

• Nesmíš před nebo během celého pobytu v zahraničí studium na SVŠE přerušit nebo ukončit. 

• Studovat na zahraniční partnerské vysokoškolské instituci můžeš v délce 3 až 12 měsíců v rámci jednoho akademického roku. 

• Nebudou po tobě požadovány žádné poplatky související s organizací a administrací tvého studijního pobytu v zahraničí - neplatíš žádné 
poplatky zahraniční instituci za výuku (školné), zkoušky, přístup do knihoven nebo laboratoří, školné na SVŠE ale uhradit musíš. 

• Zahraniční instituce má právo po tobě požadovat zaplacení některých poplatků stejně jako od domácích studentů např. za členství ve 
studentských uniích, za fotokopie, příp. za jazykové kurzy apod. 

• Před výjezdem do zahraničí jsi povinen zajistit si cestovní pojištění, jinak ti nebude přiděleno stipendium pro studium v zahraničí. 

• Pokud si budeš chtít prodloužit studium na zahraniční vysoké škole, můžeš si podat žádost.  
 

2. Přihláška k výběrovému řízení pro SVŠE na pobyt v zahraničí 
•  Přihlášku do výběrového řízení si můžeš podat už ve 2. semestru, pokud budeš chtít vyjet v následujícím 3. nebo 4. semestru. Pokud nyní 
studuješ už ve 3. a vyšším semestru, můžeš si přihlášku na studium v zahraničí podat dle výzvy SVŠE na 4., 5. i 6. semestr. 
••••        Je potřeba, aby sis zjistil/a deadline pro podání přihlášky (na stránkách SVŠE/Erasmus) a příslušnou přihlášku vyplnil/a společně 
se strukturovaným životopisem v  jazyce, ve kterém budeš studovat na zahraniční instituci (max. 1 stránka A4) a motivačním dopisem, také 
v jazyce studia (max. 1 stránka A4).  

••••    Ke studiu v zahraničí budeš vybrán/a na základě výběrového řízení. Výběrové řízení se koná 1x za semestr. Doporučuji přečíst si Vyhlášku 
rektora o zahraničních studijních pobytech a pracovních stáží. 

••••    Pokud budeš vybrán/a ke studiu na zahraniční VŠ, prostuduj s podrobně jejich webové stránky. Především pokyny pro zahraniční studenty. 

••••    Poté si musíš prohlédnout příslušné stránky zahraniční instituce, na kterou pojedeš. Mnohé mají zveřejněné kompletní informace i formuláře ke 
stažení. Pokud instituce nemá vlastní formuláře, použiješ formuláře SVŠE (především Application Form, Learning Agreement). Zjistíš si termín pro 
podání přihlášky na zahraniční školu (tzv. Application Form)! Zahraniční instituce jsou informovány o příjezdu studentů, nicméně je dobré, abys 
zahraniční instituci oslovil/a a zeptal/a se na vše potřebné. Některé školy, ti pak samy napíší a poradí (poté, co je oslovíš), co musíš zařídit a jaké 
formuláře bude třeba vyplnit. 

••••    Pokud si s něčím nebudeš vědět rady, pomůže ti tvůj koordinátor. 
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3. Dokumenty, které musíš vyplnit před svým odjezdem 
Koordinátorovi Erasmu přineseš níže vyplněné a podepsané dokumenty na Oddělení zahraničních vztahů. Dokumenty je třeba odevzdat do 5 
pracovních dnů od zveřejnění výsledků výběrového řízení. Vyplň je elektronicky a vytištěné podepiš! 

Dokumenty, které budeš zasílat do zahraničí poštou, zasílej vždy doporučeně! Podací lístek si uschovej! 

• Musíš přinést tyto dokumenty (ve 3 originálech): 
1. Application Form (AF - to je přihláška pro zahraniční školu) – tento dokument ti potvrdí prorektor pro vnější vztahy. Pokud má zahraniční 
instituce vlastní formulář, použij jej přednostně, pokud ne, použij Application Form SVŠE. Formulář odešleš na zahraniční univerzitu. Některé 
instituce vyžadují AF zaslat e-mailem (s naskenovanými podpisy), některé mohou chtít zaslat papírovou verzi. Může se stát, že zahraniční instituce 
bude vyžadovat obě verze podání AF. 
2. Learning Agreement (LA - to je studijní smlouva – vypíšeš předměty, které chceš studovat v cizině) – tento dokument (ve třech originálech) 
schvaluje prorektor pro vnější vztahy. Pokud má zahraniční instituce vlastní, použij jej přednostně. LA je třeba odeslat na hostitelskou instituci, 
kde ji potvrdí a odešlou zpět. Na základě potvrzeného originálu můžeš pak žádat o finanční GRANT u koordinátora!  
Hostitelská instituce většinou zašle na základě přijatých AF a LA LETTER OF ACCEPTANCE (oficiální dopis o přijetí). 
LA obsahuje přehled kurzů, název semestrálního, ročníkového, bakalářského, projektu nebo výzkumné práce studenta na zahraniční instituci. 
Veškeré změny studijní smlouvy jsou možné do 30 dnů od začátku studijního pobytu v zahraničí (viz změnový list – 2. strana LA, zatím zůstává 
prázdný). Upozorňuji, že vyřizování LA je poměrně časově náročné, proto tuto záležitost začni vyřizovat s 2 měsíčním předstihem! Ve většině 
případů se LA zasílá až po odeslání přihlášky (AF). Někdy z časových či jiných důvodů je však možné jej poslat zároveň  nebo ještě před obdržením 
dopisu o přijetí. 
3. Transcript of Records SVŠE – to je přehled předmětů absolvovaných na SVŠE (některé univerzity jej vyžadují) – o tento dokument požádáš na 
studijním oddělení, pokud ho zahraniční instituce vyžaduje. Studijní referentka ti jej potvrdí. 
4. Než odjedeš, kontaktuj své vyučující pro jednotlivé předměty. Informuj je, že odjíždíš na určitou dobu studovat do ciziny a domluv si s nimi 
individuálně studijní povinnosti. 

 
4. Jak dostaneš peníze z grantu na studijní pobyt?  
• O grant požádáš nejpozději 2 týdny před odjezdem na oddělení zahraničních vztahů u koordinátora SVŠE, domluvíš si schůzku, aby koordinátor 
mohl připravit potřebné formuláře – zde dostaneš k podpisu Finanční dohodu, na jejímž základě dostaneš vyplacený grant.  

• Musíš ale předložit Learning Agreement potvrzený všemi smluvními stranami a smlouvu o pojištění, jinak ti grant nebude přidělen! Uzavři si buď 
cestovní pojištění se svou pojišťovnou (základní – pojištění léčebných výloh) nebo ti může být uznáno i pojištění k bankovní kartě – pojistná doba 
nesmí být však kratší než délka pobytu v zahraničí. 
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• V případě, že ještě nemáš vyřízen Learning Agreement a nejsi pojištěn, můžeš se i tak dostavit pro podpis Finanční dohody. Stipendium ti ale 
bude vyplaceno až po odevzdání kompletních dokumentů! 

• Je potřeba abys počítal s finanční spoluúčastní  - grant nemusí pokrýt veškeré tvé životní náklady v cizí zemi. 

• Stipendium ti může být vyplaceno: 
1. Převodem na devizový účet v EUR u kterékoliv banky v ČR (poplatek za převod hradí SVŠE) – převod na účet vedený v české měně nelze učinit z 
důvodu vzniknutí velkého kurzového rozdílu. 
2. Vyplacením v hotovosti  

• Grant obdržíš ve výši 90 % celkové přidělené částky. Zbylých 10 % ti SVŠE vyplatí až po návratu ze zahraničního studia a splnění všech 
povinností souvisejícími s pobytem (po dodání potřebných dokumentů a po vyplnění závěrečné zprávy z pobytu do databáze Naep). Výjimku 
k vyplacení 100 % částky lze udělit na základě odůvodněné žádosti, kterou schvaluje prorektor pro vnější vztahy. 
 
Podrobnosti k přidělení stipendia: 
Trvání pobytu: Pokud nedodržíš trvání pobytu v délce celých měsíců, je stipendium na poslední měsíc přidělováno dle počtu dnů posledního 
měsíce strávených v zahraničí (tabulka stanovených paušálních částek na měsíc pobytu v dané zemi viz strana č.7 tohoto dokumentu). 

� 1 až 7 dnů: nulová finanční podpora 
� 8 až 20 dnů: ½ finanční podpory na měsíc 
� 21 až 30 dnů: celá finanční podpora na měsíc 

 
Například: Student je v zahraničí od 8.1. do 25.4. Výpočet doby pobytu je tedy následující: 

- do 8.2. = 1 měsíc 
- do 8.3. = 2 měsíce 
- do 8.4. = 3 měsíce 
- od 9.4. do 25.4. = 17 dní = ½ finanční podpory na měsíc. 

Student obdrží stipendium na 3,5 měsíce. 
 

5. Ubytování v zahraničí 
• Ne všechny zahraniční instituce ti nabídnou ubytování!!! Některé VŠ nedisponují ubytovacími kapacitami a ty si budeš muset zajistit ubytování 
v soukromí (s pomocí nebo i bez pomoci zahraniční instituce). 
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• Informace ohledně možnosti ubytování najdeš na webových stránkách zahraniční instituce, příp. ti možnosti ubytování sdělí zahraniční instituce 
sama po obdržení přihlášky (Application Form). Pokud se ti informace nepodaří nalézt, informuješ se e-mailem na zahraničním oddělení 
zahraniční školy. 

• Některé zahraniční instituce vyžadují vyplnění a zaslání ubytovacího formuláře (Application for housing), jiné ti rezervují ubytování automaticky. 

• Náklady na ubytování se v každé zemi liší, v dražších zemích mnohdy výdaje spojené s ubytováním dosahují výše přiděleného grantu na měsíc, 
bohužel ale není v kompetenci ani možnostech vysílající instituce tuto skutečnost ovlivnit. Někdy může být ubytování přes zahraniční instituci 
nákladnější než kdyby sis sehnal/a ubytování soukromě. Záleží už na tobě, jak drahé/levné ubytování si dokážeš sehnat.  

• Ubytování si musíš zajistit s dostatečným předstihem!!! 

 
Studijní oddělení a koordinátora musíš informovat o datu tvého odjezdu předem!!! 
 

6. Jak postupuješ, když přímo na místě zjistíš, že nastaly změny 

••••    Pokud dojde ke změně tebou vybraných předmětů, je nutné vyplnit 2. stranu formuláře Learning Agreement (Changes), necháš formulář 
potvrdit hostitelskou univerzitou a zašleš jej na Oddělení zahraničních vztahů koordinátorovi SVŠE.  

••••    Podle nařízení Národní agentury pro evropské vzdělávací programy musíš tak učinit nejpozději do 30 dnů po započetí studia na zahraniční 
univerzitě. 

••••    Před návratem je nutné, aby sis na zahraniční univerzitě nechal/a potvrdit odpovědnou osobou „Confirmation of Erasmus Study Period“ - 
potvrzení o délce studia v zahraničí . 

••••    Na závěr pobytu na zahraniční univerzitě musí seznam předmětů uvedených na tvém Learning Agreementu odpovídat seznamu předmětů na 
Transcript of Records vydaný zahraniční institucí!!! 

 
7. Dokumenty, které budeš potřebovat při návratu ze studia v zahraničí 
1. Potvrzení o době a náplni studia v zahraničí („Confirmation of Erasmus Study Period“) – (viz předchozí bod 4.) tento formulář si vyžádáš před 
odjezdem z partnerské instituce. Jeho originál odevzdáš koordinátorovi SVŠE. Dokument bude podepsaný odpovědnou osobou zahraniční 
instituce. Potvrzení doby studia je rozhodující pro výši grantu, příp. vrácení odpovídající částky – jestli jsi skutečně v zahraničí strávil/a dobu 
odpovídající přiznanému stipendiu. 

2.  Přehled dosažených výsledků ze zahraniční instituce – originál dokumentu předáš koordinátorovi Erasmu, kopii předáš studijní referentce na 
studijní oddělení. 
3. Dohoda o uznání absolvovaných předmětů (to je dokument, podle kterého ti předměty ze zahraničí budou uznány za předměty SVŠE) – do 
tohoto dokumentu vyplníš předměty, které jsi studoval na partnerské zahraniční univerzitě. Vedle těchto předmětů vyplníš ekvivalentní předměty 
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na SVŠE. U jednotlivých předmětů si musíš zajistit podpisy vyučujících, kteří daný předmět učí. Vyučující svým podpisem stvrzují, že jejich 
vyučovaný předmět bude uznaný za odstudovaný předmět v zahraničí. Dohodu potvrzuje prorektor pro studijní činnost a rozvoj školy. Tato 
dohoda slouží pouze pro potřeby SVŠE. Po návratu si můžeš individuálně domluvit vykonání určitých zkoušek s vyučujícími. Zkouškové období máš 
automaticky prodloužené do 15. dubna, resp. 31. října daného roku.  

4.    Vyplnění databáze závěrečných zpráv – do data uvedeného ve Finanční dohodě vyplníš po návratu do ČR závěrečnou zprávu na webových 
stránkách NAEP: http://erasmus-databaze.naep.cz/ . Do databáze se přihlásíš pod svým loginem a heslem, které ti bude přiděleno koordinátorem 
před návratem ze zahraničí. 

 
8. Prodloužení studia na zahraniční instituci 
••••    Závisí na souhlasu partnerské univerzity a SVŠE. V zásadě je prodloužení možné, pokud náplň prodlouženého pobytu koresponduje se studijním 
programem v odpovídajícím semestru na domácí univerzitě. 

••••    Zašleš vyjádření zahraniční partnerské univerzity prorektorovi pro vnější vztahy SVŠE nebo koordinátorovi, který ti následně sdělí své stanovisko 
a vyjádření.  

••••     Prodloužení pobytu může být jak s finanční podporou, tak bez finanční podpory (zero-grant student – škola ti nepřidělí další finanční prostředky 
na prodloužený pobyt). Finanční podpora bude schválena jen tehdy, bude-li SVŠE disponovat finanční rezervou na zahraniční pobyty. 

••••    V obou případech je nutné předem projednat možnost prodloužení studia s oddělením zahraničních vztahů (prorektor pro vnější vztahy) 
vzhledem k finančním možnostem školy. 

••••    V obou případech ti však zůstane status Erasmus studenta, který tě opravňuje k využívání všech výhod z tohoto statusu plynoucích. 

 
9. Kdy musíš vrátit nevyčerpané stipendium? 
• Pokud jsi nedodržel/a délku pobytu uvedenou ve finanční smlouvě 

• Pokud jsi nezískal/a minimální počet ECTS kreditů (15) a menší počet kreditů nebyl uznán vedením SVŠE. 

• Pokud jsi porušil/a kvalifikační podmínky programu Erasmus (ztráta statutu studenta např. ukončením studia státní závěrečnou zkouškou, 
vyloučení ze studia na základě nesplnění studijních povinností, přerušení studia atd.). 

• Pokud hrubě porušíš Studijní řád vysílající a přijímající instituce. 
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10. Co když chci zrušit pobyt? 
• Nominace na studijní pobyt Erasmus je závazná. 

• Pokud jsi nucen ze závažných zdravotních či osobních důvodů svoji nominaci zrušit, můžeš tak učinit do 2 týdnů od data, kdy jsi byl vybrán/a na 
zahraniční pobyt. 

• V případě, že zrušíš přihlášku na studijní pobyt v zahraničí po tomto datu, musíš vyplnit Oznámení o zrušení pobytu (ke stažení na www.svse.cz) 
a uhradit SVŠE náklady spojené s administrativním vyřizováním. 

• Oznámení o zrušení nominace pobytu musí být potvrzeno koordinátorem, který za tebe může nominovat náhradníka 

• Pokud ti již bylo vyplaceno stipendium, budeš povinen/a uhradit penále ve výši 10% z celkového stipendia. 
 

11. Jazykové kurzy EILC 
Jsou intenzivní kurzy méně používaných jazyků zemí zapojených do LLP (kromě angličtiny, němčiny, francouzštiny a španělštiny): 

• Účastnit se můžeš i ty, pokud budeš vybrán na studijní pobyt v rámci programu Erasmus. 

• EILC se uskuteční v zemi, ve které budeš absolvovat studium. 

• délka kurzů trvá: 2 - 6 týdnů. 
Kurzy se konají: 

 letní kurzy (srpen, září), zimní kurzy (leden, únor) 

 termín na přihlášení: letní kurzy: do 1.6., zimní kurzy: do 29.10 

• Přihlášku si můžeš zaslat elektronicky na oddělení zahraničních vztahů koordinátorovi. 
Nabídka kurzů je zveřejněna na stránkách jednotlivých národních agentur. 
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Financování aktivit v rámci programu Erasmus v roce 2013/2014 
Mobilita studentů na studijní pobyty (SMS) 

ISO kód Země Paušální částka stipendia na 1 
měsíc pobytu v zahraničí v EUR 

AT Rakousko 430 

HU Maďarsko 348 

IT Itálie 447 

NL Nizozemí 459 

SK Slovensko 338 

FI Finsko 488 

TR Turecko 324 

 
12. Důležité termíny 
Před výjezdem: 

- 5 dní po vyhlášení výsledků výběrového řízení odevzdat potřebné dokumenty (Application Form, Transcript of Records, Learning 
Agreement). 

- Před podpisem Finanční dohody zajistit cestovní pojištění. 
- Nejpozději 14 dní před odjezdem si domluvit s koordinátorem termín podpisu Finanční dohody. 

Během pobytu: 
- Do 30 dnů po příjezdu do zahraničí lze učinit změnu zapsaných předmětů v Learning Agreement. 

Při návratu: 
- Podle termínu uvedeného ve Finanční dohodě odevzdat koordinátorovi Potvrzení o délce pobytu v zahraničí. 
- Do 14 dnů od návratu ze zahraničí odevzdat originál Přehledu dosažených výsledků studia koordinátorovi a kopii na studijní oddělení. 

Spolu s přehledem studenti odevzdají Dohodu o uznání předmětů studijnímu oddělení. 
Poznámka: 

- Zkouškové období je automaticky prodlouženo do 15. dubna, resp. 31. října.  
- Je nutné si důkladně promyslet, které předměty si student chce nechat uznat. Je možné si do Dohody o uznání předmětů zapsat i 

předměty vyučované ve vyšších semestrech. Dodatečné uznávání v pozdějších termínech již není možné! 


