ERASMUS +
Fakulta filozofická nabízí možnost studovat na zahraničních univerzitách, se kterými má
uzavřenou bilaterální dohodu v rámci programu Erasmus +. Seznam bilaterálních dohod je
zveřejněn na webových stránkách Zahraničního oddělení ZČU (international.zcu.cz).
Každá smlouva je garantována příslušným pracovištěm, resp. osobou, která je uvedena v
seznamu. Výběrová řízení v programu probíhají vždy na přelomu kalendářního roku –
prosinec – únor. Jednotliví garanti vypíší výběrová řízení a stanoví podmínky, které musí
student splnit (termíny výběrových řízení jsou vždy zveřejněny na stránkách příslušné
garantující katedry). Výběrové řízení má většinou podobu ústního pohovoru, na který student
donese životopis a motivační dopis v českém jazyce a v jazyce zahraniční univerzity
(podmínky se samozřejmě mohou měnit, protože je stanovuje garant smlouvy). Pohovor
prověřuje studentovu jazykovou vybavenost a motivaci vycestovat do zahraničí. Může být
zohledněn celkový studijní prospěch uchazeče.
U bilaterální dohody je vždy uvedeno kolik volných míst může být maximálně obsazeno.
Zároveň platí – student může absolvovat zahraniční studijní stáž v rámci programu Erasmus +
jednou za každý studijní cyklus, tj. 1x za bakalářské studium, 1x za magisterské studium a 1x
za doktorské studium.
Studenti v programu Erasmus + dostávají stipendium (stipendium se vztahuje vždy na měsíc
pobytu v zahraničí), jehož částka se každoročně mění (výše částky závisí na hostitelské zemi).
Je nutné počítat s tím, že přidělené finanční prostředky zcela nekryjí pobyt v zahraničí.
Studenti by měli počítat se spoluúčastí (přidělené finance dostačují cca. na 75% pobytu –
záleží samozřejmě na výši nákladů v jednotlivých zemích). Délka pobytu v zahraničí je
minimálně jeden semestr nebo maximálně celý akademický rok. Vždy záleží na ujednání v
jednotlivých bilaterálních dohodách. Studijní pobyt lze prodloužit – prodloužení je možné
POUZE ze zimního na letní semestr (podmínky prodloužení naleznete na:
(http://international.zcu.cz/index.php?stranka=uvod-cs-0&cat_id=182&). Program se totiž
váže na akademické roky nikoli na roky kalendářní. Na stránkách Zahraničního oddělení
naleznete další užitečné informace : formuláře, obecné informace o Erasmu, závěrečné zprávy
aj. (http://international.zcu.cz/index.php?stranka=uvod-cs-0&cat_id=161&). Kontaktními
osobami na Zahraničním oddělení jsou Mgr. Jana Ovsjanniková a Ing. Jana Čečilová.
Zásady
Vždy o zahraniční cestě informovat studijní oddělení!
Vždy mít dojednaný studijní plán, který by měl korespondovat se studiem na FF!
Postup
1. Výběr zahraniční univerzity a výběr předmětů.
2. Podat přihlášku se všemi přílohami. Na stránkách jednotlivých kateder jsou vypsány
podmínky a termíny výběrových řízení.

3. Student, který byl ve výběrovém řízení úspěšný, obdrží informace o dalším postupu
(podepsání účastnické smlouvy, Learning Agreement (LA) apod.) od Zahraničního
oddělení ZČU. Kopie těchto podepsaných dokumentů pak student odevzdá na studijní
oddělení FF.
4. Před odjezdem na stáž student vyplní ještě fakultní formulář LA
(http://ff.zcu.cz/study/studijni-oddeleni/formulare.html) a potvrzený ho odevzdá na
studijní oddělení.
5. Před výjezdem na nový akademický rok je povinností studenta provést
elektronicky předběžný zápis a dostavit se k zápisu do dalšího ročníku, případně
zplnomocnit k provedení zápisu jinou osobu.
6. Po návratu ze stáže a po obdržení Transcript of Records (TOR) si student vyplní
všechny splněné předměty v zahraničí na portálu ZČU (moje studium – ECTS výjezdy
– předměty). Na studijní oddělení pak odevzdá kopii TOR. V případě, že v průběhu
zahraniční stáže došlo ke změně předmětů, musí student vyplnit nový fakultní LA a
potvrzený ho odevzdat na studijní oddělení. Studijní referentka pak na základě
předložených dokumentů (TOR a fakultní LA) provede uznání předmětů v databázi.

