
1. KOLO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ NA STUDIJNÍ POBYTY 
A PRAKTICKÉ STÁŽE V PROGRAMU ERASMUS+ V LS 
2019/2020 

ERASMUS+ STUDIJNÍ POBYT 
Student se může přihlásit na studijní pobyt na zahraniční vysoké škole, se kterou má jeho 
fakulta uzavřenou meziinstitucionální smlouvu. Přehled smluvních zahraničních vysokých 
škol, na kterých je možné realizovat studijní pobyty v letním semestru 19/20, je zveřejněný na 
stránkách: https://erasmus.ujep.cz/ (nutné vyplnit fakultu). 

Minimální délka zahraničního studijního pobytu je 3 měsíce, maximální 12 měsíců, vždy však 
celý semestr. Student musí být před výjezdem zapsán alespoň ve druhém ročníku 
bakalářského studia. 
Do výběrového řízení se student přihlašuje prostřednictvím přihlášky, kterou předá spolu 
s čestným prohlášením, souhlasem děkana a žádostí o stáž podepsanou vedoucím 
atelieru fakultnímu koordinátorovi.  
 
KRITÉRIA VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ: 

§ ukončený 1. ročník bakalářského studia, resp. zapsání do 2. ročníku (před výjezdem) 
§ aktivní zapojení do ESN Usti výhodou 
§ jazykové znalosti odpovídající vybrané škole a destinaci 
§ prospěch (studijní průměr) 
§ odpovídající obor studia, zaměření (např. BP, DP) 
 
Úspěšné absolvování výběrového řízení na FUD ještě negarantuje studentovi 
účast v programu Erasmus+. Bude záležet na počtu měsíců, které má UJEP pro toto výběrové 
řízení k dispozici, a přijetí studenta zahraniční institucí - zpravidla na základě portfolia. 
 
Více informací včetně výše grantu naleznete na webu:  
https://www.ujep.cz/cs/erasmus 

ERASMUS+ PRAKTICKÁ STÁŽ 
V případě praktických stáží není meziinstitucionální smlouva nutná, student si vybírá 
a kontaktuje zahraniční instituci sám. Musí se jednat o instituci v některé ze zemí 
zapojených do programu Erasmus+, tj. v členském státě EU, ESVO či kandidátské zemi. 
Zahraniční instituce musí působit v příbuzném oboru. Krom kontaktů od kolegů z ateliéru lze 
využít vyhledávače stáží: ErasmusIntern.org nebo TrainingExperience.org. 
 
Student se na praktickou stáž může na rozdíl od studijního pobytu přihlásit již v 1. ročníku 
studia. 
 
KRITÉRIA VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ: 

§ aktivní zapojení do ESN Usti výhodou 
§ jazykové znalosti odpovídající vybrané destinaci a instituci 
§ prospěch (studijní průměr) 
§ odpovídající obor studia, zaměření (např. BP, DP) 
§ možnost výjezdu v 1. ročníku studia 
 



 
Do výběrového řízení se student přihlašuje prostřednictvím přihlášky, kterou předá spolu 
s čestným prohlášením, souhlasem děkana  a žádostí o stáž podepsanou vedoucím 
ateliéru fakultnímu koordinátorovi. 
 
Minimální délka zahraniční praktické stáže je 2 měsíce, maximální 12 měsíců v každém typu 
studia. Praktické stáže se může zúčastnit i čerstvý absolvent, pokud byl na praktickou stáž 
vybrán v průběhu posledního roku jeho studia. Všechny dokumenty k výjezdu musí být 
potvrzeny či uzavřeny před ukončením studia a stáž musí být ukončena nejpozději do 30. 9. 
2020. V případě zájmu velkého počtu studentů bude dána přednost výjezdům studentů, 
kteří absolvují praktickou stáž v průběhu studia. 
 
Studenti vybraní na praktické stáže pak do 30. 11.2019 předloží na oddělení pro vnější vztahy 
studijní smlouvu potvrzenou zahraničním zaměstnavatelem a fakultním koordinátorem. 

Více informací včetně výše grantu naleznete na webu:  
https://www.ujep.cz/cs/erasmus 
 
 
PŘIHLÁŠENÍ PŘES ONLINE APLIKACI 
(https://erasmus.ujep.cz/) 
 
Do výběrového řízení se student přihlašuje prostřednictvím on-line aplikace k 
výběrovému řízení. (Student se přihlašuje se stejnými přihlašovacími údaji jako 
do STAG). Následně vygeneruje přihlášku ve Word formátu, kterou vytiskne, podepíše 
a předá spolu s čestným prohlášením, souhlasem děkana a schválenou žádostí 
vedoucího ateliéru, které se mu po podání přihlášky také automaticky vygenerují, 
fakultnímu koordinátorovi. V aplikaci se přihlaste do správného výběrového řízení:  
FUD: 2020 Summer 1. kolo 
 
 
Pokyny k vyplnění:  
Student uvede do přihlášky pouze jednu školu ze seznamu aktuálních škol. Formuláře 
je možné odevzdávat v úředních hodinách fakultního koordinátora.  
Studenti, kteří se hlásí na studijní pobyt či praktickou stáž v LS 19/20 a jsou 
v průběhu výběrového řízení na výjezdu v zahraničí, platí, že po přihlášení 
v aplikaci, mohou potřebné dokumenty poslat naskenované emailem fakultnímu 
koordinátorovi. 
 
 
 
 
 
 



 
 
Termíny výběrového řízení na studijní pobyty a praktické stáže: 
 ODEVZDÁVÁNÍ FORMULÁŘŮ A PŘIHLÁŠEK: do 22. 10. 2019 do 10:00 

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ: 22. 10. 2019  

VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ: do 24. 10. 2019 

Výsledky výběrového řízení budou účastníkům rozeslány e-mailem.  

Komise výběrového řízení:  

doc. Mgr. Michaela Thelenová, PhDr. Jaroslav Polanecký, Markéta Vlčková 

 

 

Fakultní koordinátor:  

Markéta Vlčková 

kancelář č. 325 

Tel: 475 285 225  

E-mail: erasmus.fud@ujep.cz  

Úřední hodiny: ÚT 9-11 h, 13–15 h  

                         ST 9-11 h, 13–15 h 

                         ČT 9-11 h, 13–15 h 

 


