KVALIFIKAČNÍ PODMÍNKY PROGRAMU ERASMUS PRO PRACOVNÍ STÁŽE
V RÁMCI KONZORCIA EDUCA – ABSOLVENTI
Finanční prostředky určené na aktivitu mobilita ABSOLVENTŮ – pracovní stáže v rámci
programu Erasmus+ lze využít v souladu s následujícími podmínkami:
1. Možnosti stáží
1.1 Grant Erasmus bude poskytnuto absolventovi, který se zúčastní pracovní stáže
v zemi zapojené do Erasmus+ s cílem získat praktické zkušenosti v hostitelské
organizaci v zahraničí.
1.2 Pracovní stáž může probíhat pouze v oprávněné hostitelské organizaci sídlící
ze zemí EU, Turecka, Makedonie, Norska či Lichtenštejnska.
1.3 Hostitelské organizace, které nejsou oprávněné k přijímání studentů na stáže:
a) instituce a agentury EU, které mají vlastní program stáží
b) organizace spravující programy EU (za účelem zamezení konfliktu zájmů a/nebo
dvojího financování).
1.4 Educa International financuje stáže absolventů vybraných univerzitami. Tyto univerzity
musí být členy konsorcia Educa. Seznam členů konsorcia najdete na stránkách
www.educaops.cz v sekci Stáže Erasmus – Studenti a absolventi.
2. Podmínky pro vysílaného absolventa
2.1 Stážista musí mít ukončené akreditované bakalářské, magisterské nebo doktorské
studium na vysílající vysoké škole nebo ukončit studium na vysílající vyšší odborné
škole a nepokračuje ve studiu.
2.2 Absolvent nebo budoucí absolvent může být občanem jakékoliv země, ale musí
studovat v České republice v akreditovaném studijním programu ve škole, která je
členem Konzorcia Educa.
2.3 Stážista musí mít před výjezdem na pracovní stáž uzavřené pojištění, a to: zdravotní
pojištění, úrazové pojištění včetně repariace a pojištění odpovědnosti za škodu.
Na adresu Educa musí předložit doklad o pojištění, resp. kopii pojistné smlouvy
dokládající pojištění.
2.4 Stážista předloží doklad o ukončení studia.
2.5 Stáže se může účastnit i absolvent VŠ (VOŠ), pokud byl vybrán mateřskou VŠ (VOŠ)
ještě během studia a stáž ukončí do 12 měsíců od ukončení studia.
2.6 Student musí mít před výjezdem na pracovní stáž uzavřené pojištění na celou dobu
stáže, a to: zdravotní pojištění, úrazové pojištění včetně repatriace a pojištění
odpovědnosti za škodu. Student musí Educe zaslat doklad o pojištění, resp. kopii
pojistné smlouvy (stačí scan).
3. Výběr studenta – budoucího absolventa
3.1 Vzhledem k tomu, že i na absolventskou stáž/stáže musí být budoucí stážista svojí
VŠ (VOŠ) vybrán ještě před ukončením studia, je student zařazen do výběrového
řízení jako ostatní studenti. Výběr studenta, který se zúčastní pracovní stáže v rámci
programu Erasmus jako absolvent, musí probíhat na základě transparentního
výběrového řízení, jehož organizace a podmínky jsou v kompetenci VŠ (VOŠ).

4.
4.1
4.2
4.3

Délka pobytu
Oprávněné aktivity mohou probíhat v období od 1. 6. 2017 do 30. 5. 2019.
Délka pracovní stáže musí být minimálně 2 měsíce a maximálně 12 měsíců.
V rámci každého studijního cyklu (Bc, Mgr.) je možná účast na mobilitě Erasmus
v maximálním rozsahu 12 měsíců v součtu studium a stáže (jak studentské, tak
i absolventské). Do doby 12 měsíců se započítávají doby všech Erasmus mobilit
(i ty s nulovým grantem) realizované v daném studijním cyklu. Výjimkou jsou
absolventi 6letých lékařských oborů, kde je délka v součtu 24 měsíců.

5. Grant Erasmus
5.1 Grant programu Erasmus je určen na pokrytí zvýšených nákladů souvisejících
s pracovní stáží v zahraničí.
5.2 Výše grantu se řídí tabulkou přidělovaných stipendií a grantů programu Erasmus.
5.3 Výše grantu se stanoví podle počtu měsíců a dnů pobytu v zahraničí.
5.4 Finanční podpora nemůže být použita k úhradě nákladů, které jsou již hrazeny
z jiných akcí/programů EU.
6. Prodloužení pobytu
Pracovní stáž je možno prodloužit (i vícekrát), pokud to povolují vnitřní předpisy vysílající
VŠ (VOŠ), a pokud jsou splněny následující podmínky:
a) Existuje písemný souhlas hostitelské organizace a vysílající VŠ (VOŠ)
o prodloužení pracovní stáže, který je podepsán před ukončením původní
pracovní stáže a tento je doručen na adresu Educa.
b) Je vypracován dodatek k účastnické smlouvě uzavřené mezi absolventem a
Educou před ukončením původní pracovní stáže;
c) Doba prodloužení navazuje na původní pracovní stáž;
d) Není překročena maximální doba trvání pracovní stáže, tj. 12 měsíců;
e) Pracovní stáž, včetně prodloužení, skončí do roku od ukončení studia.
7. Další pobyt v rámci programu Erasmus
7.1 Pro opakovaný výjezd na mobilitu v programu Erasmus platí následující pravidla:
a) každý absolvent může vyjet na stáže Erasmus po ukončení svého studia
v daném studijním cyklu na vysokých a vyšších odborných školách opakovaně
(týká se pobytů se stipendiem i bez stipendia, tj. jako zero-grant student)
při dodržení podmínek uvedených výše;
b) maximální doba, na kterou může student či absolvent vyjet do zahraničí (či si
prodlužovat) je určena bodem 4.3.
c) na všechny stáže musí však být vybrán ještě za studia
7.2 Absolvent může jednu pracovní stáž v rámci programu Erasmus absolvovat ve více
institucích (v délce trvání stanovené v bodu 4), za předpokladu, že jednotlivé stáže
jsou garantovány jednou hostitelskou organizací. Podmínky takového pobytu musí
být sjednány mezi vysílající institucí a hostitelskou organizací v příslušném
pracovním plánu stáže.
8. Student bez stipendia (tzv. zero-grant student)
8.1 Pracovní stáže v rámci programu Erasmus se může zúčastnit i absolvent,
kterému není uděleno stipendium. Takovému absolventovi náleží tzv. statut účastníka
programu Erasmus, který mu umožňuje využívat všech výhod programu Erasmus.

8.2 Pro absolventa bez stipendia platí, s výjimkou ustanovení o výši a platbě stipendia,
všechna výše uvedená kvalifikační kriteria a pravidla vyplývající z účastnické
smlouvy a doba stáže s nulovým grantem se započítává do limitu 12 měsíců.
9. Poplatky
Vysílající instituce (VŠ, VOŠ ani Educa) nesmí požadovat po vyjíždějícím absolventovi
žádné poplatky za organizaci nebo administraci jeho pracovní stáže. Absolvent již
neplatí školné vysílající VŠ (VOŠ).
10. Povinnosti absolventa
10.1 Stážista musí před výjezdem na stáž splnit následuící:
‒ Stážista je odpovědný za zpracování tzv. Learning Agreement for Traineeship (LA)
ve spolupráci se svojí VŠ (VOŠ) a zahraniční firmou, který předkládá vyplněný
a podepsaný do Educy. Dokument může být zaslán elektronicky.
‒ Pojištění zdravotní, úrazové včetně repatriace a pojištění odpovědnosti
za škodu je nezbytná podmínka účasti na stáži. Mailem stačí zaslat kopii
smlouvy nebo potvrzení pojišťovny s uvedením nebo odkazem na pojistné
krytí.
‒ Účastnickou smlouvu podepisuje student a Educa ještě před začátkem stáže.
Tato smlouva je základ pro vyplacení grantu.
‒ Každý stážista musí absolvovat vstupní online jazykový test (OLS) v jazyce,
ve kterém probíhá stáž. Poté se musí rozhodnout, zdali se zúčastní dobrovolného
jazykového online kurzu v jazyce stáže nebo některém z dalších jazyků EU zemí.
‒ Student musí vysílající instituci předložit doklad o pojištění, resp. kopii pojistné
smlouvy zahrnující celou dobu stáže uvedenou v účastnické smlouvě.
10.2 Během stáže má stážista za povinnost:
‒ Účastnit se práce v přijímající instituci v souladu s aktivitami definovanými
v Learning Agreementu a plnit žádané povinnosti.
‒ Informovat Educa o všech problémech, které mají vliv na účast na stáži.
‒ V případě zájmu o prodloužení stáže včas žádat Educu o prodloužení (tj. ještě
během doby platnosti účastnické smlouvy).
10.3 Po návratu z pracovní stáže musí stážista:
‒ Vyplanit závěrečnou zprávu o stáži. Zpráva se vyplňuje online na základě výzvy
zaslané na mailovou adresu uvedenou v účastnické smlouvě.
‒ Doručit na adresu Educa podepsaný originál osvědčení o absolvování pracovní
stáže, vydaného a potvrzeného přijímající organizací a obsahující jméno účastníka,
datum zahájení a ukončení pracovní stáže a její výsledky. Tento dokument je
součást LA část II., nebo lze uznat i jinou formu splňující uvedené požadavky.
‒ Po ukončení stáže splnit závěrečný jazykový test.
‒ Tyto podmínky musí splnit každý absolvent stáže, a to i v případě, že absolvoval
stáž bez grantu (tzv. zero-grant).
‒ Na základě osvědčení o době pobytu na stáži může být stážista vyzván
ke vrácení části grantu, pokud byla účast na stáži kratší, než je uvedeno
v účastnické smlouvě.
‒ Pokud absolvent nevyplní závěrečnou zprávu nebo nedoloží originál potvrzení
o absolvování stáže v zahraničí, může Educa trvat na vrácení celého grantu.
Na stránkách www.educaops.eu naleznete nabídky stáží do mnoha firem a oblastí.
Informace o stážích jsou k dispozici i na adrese původních zpráv programu Erasmus:
‒ http://erasmus-databaze.naep.cz/modules/erasmus/

S dalšími dotazy se obracejte na: educaops@gmail.com.

