
ERASMUS + v ak. roce 2020/21 

 

Studenti se mohou ucházet o místo na těchto univerzitách:  

Dánsko: 

 Københavns Universitet 

 Aarhus Universitet 

 SDU Odense 

 

Norsko: 

 Universitetet i Bergen 

 Universitetet i Oslo 

 Universitetet i Stavanger 

 Universitetet i Agder 

 Universitetet i Tromsø 

 Høgskulen i Volda 

 

Švédsko: 

 Stockholms Universitet 

 

Studenti švédštiny se mohou hlásit na norské a dánské univerzity, důležitý je ovšem výběr 

relevantní instituce (zjistěte si například, na kterých univerzitách se vyučuje ve švédštině).  

Každý uchazeč musí nejpozději do 10. března zaslat svůj stručný motivační dopis (cca. 

900 znaků), do jehož předmětu napíše: „Erasmus – motivační dopis“ na tyto adresy: 

hana.sterikova@ff.cuni.cz 

helena.brezinova@ff.cuni.cz 

 

Studenti zároveň založí svou přihlášku do aplikace on-line. 

Konec zakládání přihlášek do aplikace on-line: 10. března 2020 

Vstup do aplikace: 

https://is.cuni.cz/webapps/ 

Informace o programu: 

https://www.ff.cuni.cz/studium/studium-v-zahranici/zahranicni-vymenne-programy/llp-

erasmus/studijni-pobyty-erasmus/ 

 

NB: Program Erasmus + se oproti předchozí variantě liší, a to zejména možností 

studentů vyjet opakovaně. Jinými slovy i ti z vás, kteří už v rámci programu Erasmus 

v minulosti vyjeli, se mohou ucházat o stipendium. 

Důležité změny v podmínkách pro nominace studentů po přechodu na program Erasmus+  
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• student nesmí vyjet do země, v níž má trvalé bydliště (studenti ze Slovenska!)  
• student smí vycestovat maximálně na 12 měsíců v každé fázi studia (Bc./nMgr./Ph.D.).  
• student může vyjet opakovaně a libovolně kombinovat studijní a praktické stáže  
• prioritami FF UK jsou studenti, kteří vyjíždějí poprvé („prvovýjezdy“), nicméně o nominaci 
rozhodne výběrové řízení na základní součásti a uchazečovy studijní výsledky 
• studijní pobyty budou finančně podporovány po dobu 3 až 5 měsíců (90 dní je nejkratší možná 
doba studijního pobytu)  
• doporučená priorita pro výjezdy - studenti vyšší úrovně studia (v pořadí Ph.D., nMgr., Bc.).  
• bez finanční podpory (Zero Grant) mohou studenti vyjíždět libovolně  
 
Pravidla pro výjezdy  
• student musí být během celého výjezdu počínaje nominací zapsán ke studiu (vč. kombinovaného 
studia) na FF UK  
• student smí vyjet nejdříve v 2. ročníku Bc. studia  
• student nesmí překročit standardní dobu studia + 1 rok, tj. nominovat lze studenty max. ve 3. 
ročníku Bc. studia a 2. ročníku nMgr. studia. U studentů ve 4. ročníku Bc. studia a 3. ročníku nMgr. 
studia je nominace podmíněna postupem do další fáze studia  
• důležitým kritériem pro výjezdy je kromě studijních výsledků také jazyková vybavenost 
 


