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TYPY AKTIVIT

Projekty mobilit pro VŠ studenty a zaměstnance

Vysokoškolské instituce mohou realizovat jednu nebo více těchto aktivit:
▪
▪
▪
▪
▪

mobilita studentů za účelem studia
mobilita studentů za účelem stáže
mobilita zaměstnanců za účelem výuky
mobilita zaměstnanců za účelem školení
kombinované intenzivní programy

TYPY MOBILIT
FYZICKÉ

KOMBINOVANÉ

• dlouhodobé (2 – 12 měsíců)
• krátkodobé (5 - 30 dní)

• fyzická a virtuální část

pro doktorandy

• zaměstnanecké (2 / 5 – 60 dní)

• dlouhodobé a krátkodobé
• krátkodobá je určena pro studenty, kteří se
nemohou účastnit dlouhodobé kombinované
mobility a také pro účastníky BIP

• pro všechny mobility

KOMBINOVANÉ
INTENZIVNÍ PROGRAMY
• 5 – 30 dní
• např. letní školy

Studijní pobyt (2 – 12 měsíců)
ERASMUS+ studentské mobility

Studijní pobyt

•
•

•
•
•
•

pro studenty od 1. ročníku studia
student se může zúčastnit fyzické mobility během
každého cyklu studia (započítává se i předchozí účast v
Erasmus+ i Erasmus Mundus) v maximální délce 12
měsíců
možné kombinovat SMS a SMP (měsíce se sčítají)
musí být součástí studijního programu studenta a
ukončen před zakončením studia
pobyt na základě podepsané meziinstitucionální
dohody
Možnost kombinované mobility

Praktická stáž (2 – 12 měsíců)

Praktická stáž

ERASMUS+ studentské mobility

•

pro studenty od 1. ročníku studia

•

student se může zúčastnit fyzické mobility během každého
cyklu studia (započítává se i předchozí účast v Erasmus+ i
Erasmus Mundus) v maximální délce 12 měsíců

•

možné kombinovat SMP a SMS (měsíce se sčítají)

•

musí být ukončena před zakončením studia

•

přijímající instituce = jakákoli veřejná či soukromá organizace z

•

Možnost kombinované mobility

programové nebo partnerské země, která působí na trhu práce nebo v oblasti
vzdělávání, odborné přípravy, mládeže, výzkumu a inovací. (firmy, podniky,
neziskové organizace, veřejné a výzkumné instituce, nově také velvyslanectví
nebo konzulární úřady vysílající programové země)

Stáž není možné realizovat u orgánů EU a ostatních
subjektů EU včetně specializovaných organizací, které
řídí programy EU (např. NA)

Absolventská stáž

Absolventská praktická stáž (2 – 12 měsíců)
ERASMUS+ studentské mobility

•
•
•

•
•

musí být zahájena a ukončena do 1 roku od
absolvování studia
účastník musí být vybrán na stáž ještě za doby svého
studia (doporučen podpis LA)
přijímající instituce = jakákoli veřejná či soukromá organizace z

programové nebo partnerské země, která působí na trhu práce nebo v oblasti
vzdělávání, odborné přípravy, mládeže, výzkumu a inovací. (firmy, podniky,
neziskové organizace, veřejné a výzkumné instituce, nově také velvyslanectví
nebo konzulární úřady vysílající programové země)

maximální doba 12 měsíců (včetně měsíců na mobilitě v
průběhu předchozího studijního cyklu)
Možnost kombinované mobility

DOKTORANDSKÉ
MOBILITY

Doktorandské mobility
Aby bylo možné lépe vyhovět různorodým potřebám doktorandů v oblasti
vzdělávání a zajistit rovné příležitosti, mohou doktorandi a čerství absolventi
(„postdoktorandi“) uskutečňovat krátkodobé nebo dlouhodobé fyzické
mobility za účelem studia či stáže v zahraničí.

Krátkodobé mobility
5 - 30 dní

Standardní dlouhodobé mobility
2 - 12 měsíců
•

•

mobilita za účelem studia může zahrnovat
dobu doplňkové stáže, je-li naplánována

v případě zaměstnaneckého poměru možnost mobility v rámci mobilit zaměstnanců

Možnost kombinované mobility

Výukový pobyt (2 – 60 dnů, v případě mobility z programových do
partnerských zemí od 5 do 60 dnů, bez započtení doby na cestu)

Výukový pobyt

ERASMUS+ zaměstnanecké mobility

•

•
•

•
•
•
•

Aktivita umožňuje akademickým pracovníkům vysokoškolských
institucí nebo pracovníkům z podnikové sféry vyučovat na
zahraniční partnerské vysokoškolské instituci;
Mobilita zaměstnanců se může uskutečnit v jakémkoliv oboru /
akademické disciplíně
Minimálně 8 odučených hodin / týden (minimum se nevztahuje
na pozvané odborníky z podniku)
V případě pozvaných pracovníků z podniků je minimální doba
trvání mobility mezi programovými zeměmi 1 den
Přijímající VŠ v programové zemi musí být držitelem ECHE
Před zahájením mobility musí být podepsána
meziinstitucionální dohoda
Možnost kombinované mobility

Školení (2 – 60 dní, bez započtení doby na cestu, v případě mobility z
programových do partnerských zemí od 5 do 60 dnů)

Školení

ERASMUS+ zaměstnanecké mobility

• Aktivita podporuje profesní rozvoj pedagogických a
nepedagogických pracovníků vysokoškolských institucí jakož i
rozvoj zainteresovaných institucí. Může mít formu vzdělávacích
akcí v zahraničí (s výjimkou konferencí) a pracovního stínovacího
/ pozorovacího období / školení v partnerské vysokoškolské
instituci nebo v jiné příslušné zahraniční organizaci
• jakákoli veřejná nebo soukromá organizace z programové země
působící na trhu práce nebo v oblasti vzdělávání, odborné přípravy a
práce s mládeží, může být i VŠ s ECHE
• také možnost kombinace STA a STT
- minimální počet - 4 hodiny / týden (nebo jakékoliv kratší doby pobytu)
• Možnost kombinované mobility
Grant NELZE využít na KONFERENCE!

MEZIINSTITUCIONÁLNÍ DOHODA
Inter-Institutional Agreement (IIA)

TYPY AKTIVIT

Pokud se daná aktivita realizuje mezi dvěma vysokoškolskými institucemi (studijní mobilita pro
studenty včetně kombinované mobility a mobilita pro zaměstnance za účelem výuky), musí před
zahájením výměny vysílající a přijímající instituce uzavřít meziinstitucionální dohodu.
• podpisem meziinstitucionální dohody zapojené instituce souhlasí s výměnou studentů
a / nebo zaměstnanců v rámci programu Erasmus+
• partneři z programových zemí musí být držiteli ECHE, u dohod s partnerskými
zeměmi, pouze vysílající instituce je držitelem ECHE
• musí být podepsána nejpozději před začátkem mobility
• v novém programovém období se IIA musí vytvářet v novém online systému tzv. InterInstitutional Agreement Manager nebo v jiném systému, napojeném na Erasmus Without
Paper Network. Více informací o podobě aktuální IIA zde
• Více informací o Erasmus bez papírů zde https://cc.erasmuswithoutpaper.eu

Kontakty
Dům zahraniční spolupráce (DZS)
Na Poříčí 1035/4, 110 00 Praha 1
+420 221 850 100
info@dzs.cz
Facebook
Dům zahraniční spolupráce – DZS
Erasmus+ Česká republika
Evropské příležitosti pro mladé
Study in the Czech Republic

Instagram
@dzs_cz
Twitter
@dzs_cz
LinkedIn
Dům zahraniční spolupráce
YouTube
Dům zahraniční spolupráce DZS

Kontakty Erasmus+ vysokoškolské vzdělávání:
vedoucí oddělení:

Roman Klepetko

roman.klepetko@dzs.cz

Aktivita KA103 / KA131 – mobilita jednotlivců:

Terezie Kracíková
Anna Řeháková
Olga Heclová

terezie.kracikova@dzs.cz
anna.rehakova@dzs.cz
olga.heclova@dzs.cz

www.dzs.cz

