
VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA ZAMĚSTNANECKÉ MOBILITY V PROGRAMU 

ERASMUS+ V AKADEMICKÉM ROCE 2020/2021 – ŠKOLENÍ A VÝUKOVÉ 

POBYTY 

Hezký den všem, 

dovolte mi Vás tímto informovat o výběrovém řízení na zaměstnanecké mobility v programu 

Erasmus+ v akademickém roce 2020/21. 

Počty dnů na zaměstnanecké mobility byly stejně jako v minulých letech a v souladu se směrnicí rektora 

k organizaci mezinárodních mobilit na UJEP fakultám přerozděleny s ohledem na plnění v posledních 3 

uzavřených akad. rocích, a to následovně: 

a)      výukové pobyty: FUD 11 

b)      školení: FUD 21 

Min. délka výukového pobytu i školení je dle pravidel 2 dny. 

Podmínkou výjezdu na výukový pobyt je existence meziinstitucionální smlouvy.  

Pokud chcete přidělené prostředky využít i k pozvání odborníků z praxe (musí se jednat o odborníka 

z firmy či podniku, nikoliv akademického pracovníka z vysoké školy), je nutné je také zahrnout do 

výběrového řízení. Plánujte, prosím, výjezdy včetně dnů strávených na cestě. 

 

Pokud se rozhodnete realizovat výukový pobyt na zahraniční vysoké škole nebo školení v rámci 
programu Erasmus+, podejte fakultní koordinátorce Markétě Vlčkové (kancelář 325) přihlášku, 

souhlas děkana a čestné prohlášení do 15. 11. 2020. 

Jelikož byl prodloužen projekt akademického roku 2019/2020 na zimní semestr 2020/2021, 
počítejte, prosím, s tím, že zaměstnanci zařazeni do plánu výjezdu v rámci projektu akademického 
roku 2020/2021 budou realizovat své mobility až od 01. 01. 2021. 

Pokud budete mít však zájem vyjet na výukový pobyt či školení v zimním semestru 2020/2021, 
zařadíme Vás do projektu na akademický rok 19/20. 

Přihlášku, souhlas děkana i čestné prohlášení naleznete zde: https://www.ujep.cz/cs/dokumenty-a-
formulare  

Tyto dokumenty prosím odešlete podepsané v PDF na email: erasmus.fud@ujep.cz a zároveň doneste 
podepsané do kanceláře 325, nejpozději však do 15. 11. 2020. 

Informace o výběrovém řízení na zaměstnanecké mobility jsou zveřejněny 

na https://www.ujep.cz/cs/cat/aktualni-vyzvy-zamestnanci. 

Po přijetí ve výběrovém řízení je nutné odevzdat veškeré podklady k výjezdu do 28. 2. 2021. 

Školení či výukový pobyt můžete realizovat do 30. 9. 2021. 

Pokud budete mít jakékoliv dotazy, neváhejte kontaktovat Markétu Vlčkovou. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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Informace pro zaměstnance UJEP ke školením v programu Erasmus+ v akademickém roce 2020/21 

https://www.ujep.cz/wp-content/uploads/2020/10/20-21_STT_pokyny.pdf 

 

Informace pro zaměstnance UJEP k výukovým pobytům v programu Erasmus+ v akademickém roce 
2020/21 

https://www.ujep.cz/wp-content/uploads/2020/10/20-21_STA_pokyny.pdf 
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