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EM, TEM, JM / Co mají společného  

• evropské programy zaměřené na oblast VŠ vzdělávání

• centralizované programy (přímo řízeny Evropskou 
komisí a implementovány její Výkonnou agenturou 
pro vzdělávání, audiovizi a kulturu EACEA 
http://eacea.ec.europa.eu)  

• národní agenturou v ČR je DZS, resp. NAEP

• zapojení do projektů na základě pravidelných výzev k 
předkládání návrhů (1x ročně, podání na EACEA)

• velká konkurence, nižší míra úspěšnosti

• otevřeny zemím mimo EU

http://eacea.ec.europa.eu/


EM, TEM, JM / V čem se liší  

• EM a JM otevřeny všem zemím světa, TEM pouze EU 
a partnerským zemím EU

• JM je součástí Programu celoživotního učení, EM a 
TEM jsou samostatné

• JM a TEM fungují již od roku 1990, EM od 2004

• JM úzce zaměřen na studia evropské integrace, EM a 
TEM mají širší záběr

• JM umožňuje i jednostranné a národní projekty, EM a 
TEM vyžadují partnerství několika VŠ

• odlišné cíle a aktivity



ERASMUS MUNDUS
Podpora spolupráce VŠ a mobility talentovaných 
studentů a akademických pracovníků zlepšování 
kvality vysokého školství a mezikulturního 
porozumění



Cílové skupiny a země  

• EM je otevřen všem zemím světa

• aktuální výzva vždy stanoví podmínky pro zapojení 
jednotlivých zemí, mohou se lišit pro jednotlivé akce

• třetí země = není členským státem EU a nepodepsala 
dohodu o přistoupení k programu Erasmus Mundus

• určen individuálním žadatelům i institucím z 
evropských a třetích zemí

• zapojit se mohou: VŠ, výzkumné instituce, organizace 
aktivní v oblasti VŠ, studenti různých úrovní VŠ studia, 
akademičtí a výzkumní pracovníci



Akce programu  



Jak se zapojit / Studenti

studium kvalitních magisterských a doktorských 
programů (Akce 1)

studijní pobyt na VŠ v mimoevropské zemi (Akce 2)

• bližší informace na webových stránkách vybraného 
studijního programu EM nebo partnerství EM

• podávají žádost u vybraného konsorcia, které 
společně nabízí studijní program EM nebo možnost 
mobility v rámci partnerství EM

• výběrové řízení pořádá a stipendium uděluje 
konsorcium



Jak se zapojit / VŠ instituce

 (Akce 3) realizace společných studijních programů se 
zahraničními VŠ (Akce 1)

partnerství pro spolupráci a mobilitu se zahraničními 
VŠ (Akce 2) 

stipendia pro studenty a pracovníky v rámci 
společných programů a partnerství (Akce 1 a 2)

realizace projektů propagace evropského VŠ ve světě 

• na základě výzvy vyhlášené EACEA předkládá 
koordinátor žádost jménem celého konsorcia (tj. 
koordinátor, partneři, přidružení členové)



AKCE 1 / SPOLEČNÉ PROGRAMY 
ERASMUS MUNDUS



Společné programy EM

• podpora vysoce kvalitních studijních programů 
vzešlých ze společného úsilí konsorcií VŠ z Evropy,  
případně i z mimoevropských zemí  finanční 
podpora pro tvorbu společných programů nabízených 
konsorciem VŠ

• magisterské programy Erasmus Mundus (Erasmus 
Mundus Master Courses / EMMC, 1-2 roky)

• doktorské programy Erasmus Mundus (Erasmus 
Mundus Joint Doctorates / EMJD, max. 4 roky)

• v různých oborech x důraz na originalitu



Konsorcium  

• minimální požadavek: VŠ ze 3 různých evropských 
zemí (tj. EU 27, NO, IS, LI)

• koordinátor: evropská VŠ, u EMJD i výzkumná 
organizace, pokud může udělovat doktorský titul

• partneři: evropské VŠ i VŠ ze třetích zemí, u EMJD i 
organizace, které se podílejí na implementaci 
programu

• do konsorcia mohou být zapojeny i jiné instituce 
zainteresované na obsahu a výsledcích společného 
programu (tzv. asociovaní partneři)



Společné aspekty programů / 1  

• plně integrovaný studijní program založený na 
smlouvě v rámci konsorcia

• zahrnuje povinnou mobilitu do min. 2 evropských 
zemí konsorcia (lze i stáže)

• plně připraven v době podání žádosti o grant a 
schopen fungovat po dobu min. 5 let

• akreditován nejpozději v době zápisu prvních 
studentů

• vede k udělení double/multiple/joint diplomu



Společné aspekty programů / 2  

• určen studentům / doktorandům z celého světa

• účast na systému stipendií

• kvalitní služby, asistence a zázemí pro studenty / 
doktorandy

• možnost použití alespoň 2 evropských jazyků

• možnost vybírat poplatky za studium (konsorcia 
stanoví transparentně samy, mohou být odlišné pro 
evropské studenty a studenty ze třetích zemí)

• aktivní propagace programu



Příklad / Financování EMMC

• příspěvek na administraci programu: € 30.000 na 
jeden běh programu 

Stipendia třídy A Stipendia třídy B Stipendia pro 
akademické 
pracovníky

Cestovné, usazení, 
další náklady

€ 4.000 na jednoleté 
EMMC, € 8.000 na 
delší EMMC 

€ 3.000 (pouze 
pokud EMMC 
zahrnuje mobilitu do 
třetí země)

Účast v EMMC, vč. 
pojištění

max. € 4.000 na 
semestr

max. € 2.000 na 
semestr 

Měsíční příspěvek € 1.000 na měsíc € 500 na měsíc

Životní náklady, vč. 
cestovného

€ 1.200 týdně po 
min. 2 týdny a max. 
3 měsíce



AKCE 2 / PARTNERSTVÍ ERASMUS 
MUNDUS



Partnerství EM  

• široká partnerství mezi VŠ v Evropě a ve třetích 
zemích daných aktuální výzvou (tzv. lot)  posílení 
spolupráce prostřednictvím organizace mobilit 
studentů a VŠ pracovníků

• systém spolupráce = obdoba mobilit Erasmus + 
přenos know-how a dobré praxe

• stipendia různé délky (3 měsíce – 3 roky) pro všechny 
úrovně studia

• mobilita se neváže ke specifickým programům

• zohlednění priorit třetích zemí

• projekty o délce max. 48 měsíců



Loty v rámci aktuální výzvy

South Mediterranean and Eastern Europe and Russia
Middle East Region (Yemen, Iran, Iraq)

Central Asian Republics
Western Balkans

Asia Regional
Argentina

South Africa
ACP countries
North America

East Asia and Pacific
South-East Asia

Gulf



Partnerství

• min. 5  evropských VŠ (min. 3 z EU) a určitý počet VŠ 
z každé třetí země dle daného lotu

• max. 20 partnerů

• koordinátor: evropská VŠ (držitel EUC)

• partner: evropská VŠ nebo VŠ ze třetí země

• možnost zapojení asociovaných partnerů



Aktivity

• organizace individuální mobility VŠ studentů a 
pracovníků

• zavedení individuální mobility pro studenty VŠ za 
účelem studia a pro pracovníky VŠ za účelem výuky a 
výzkumu

• min. 70% mobilit  studenti ze třetích zemí 

• min. 50% mobilit  studenti a pracovníci VŠ 
zapojených do partnerství x možno zapojit i osoby z 
VŠ institucí z daných třetích zemí mimo partnerství

• výzva může stanovit specifické požadavky pro 
jednotlivé loty



Financování

• velikost grantu záleží zejména na geografické oblasti, 
počtu mobilit a délce projektu

• na organizaci mobilit  paušál 10 000 EUR / partner

• na zavedení mobilit  stipendia pokrývající cestovné, 
pobytové náklady, pojištění, víza a případně poplatky 
za studium



AKCE 3 / PROJEKTY PROPAGACE 
EVROPSKÉHO VYSOKÉHO 
ŠKOLSTVÍ



Projekty propagace evropského VŠ

• projekty zaměřené na zvýšení přitažlivosti 
evropského VŠ vzdělávání ve světě a přístupu k 
němu  podpora iniciativám, studiím, projektům, 
akcím a jiným činnostem souvisejícím s mezinárodním 
rozměrem VŠ vzdělávání (např. propagace, zajištění 
kvality, uznávání kreditů a kvalifikací, kvalita služeb...)

• aktivity kdekoliv na světě a různé podoby 
(konference, studie, pilotní projekty, mezinárodní sítě, 
informační a komunikační nástroje, ocenění…)

• kdo se může zapojit: VŠ z celého světa, konsorcia EM, 
subjekty činné v oblasti VŠ



Priority aktuální výzvy

• podpora evropského VŠ v určitých zeměpisných 
oblastech

• zlepšení služeb pro mezinárodní studenty

• mezinárodní rozměr zajištění kvality

• posílení vztahů mezi VŠ a výzkumem

• podpora evropských studijních příležitostí pro 
doktorandy

• propagace EM směrem k evropským studentům



DOPORUČUJEME
webové stránky EACEA aktuální výzva!

webové stránky schválených projektů
projekt JOIMAN www.joiman.eu
projekt EMAP http://emap-project.webnode.cz

http://www.joiman.eu/
http://www.joiman.eu/
http://emap-project.webnode.cz/
http://emap-project.webnode.cz/
http://emap-project.webnode.cz/
http://emap-project.webnode.cz/


TEMPUS
Podpora modernizace 
VŠ vzdělávání v 
partnerských zemích 
východní Evropy, 
střední Asie, západního 
Balkánu a 
středomořského 
regionu, zejména 
prostřednictvím 
projektů spolupráce VŠ



Cílové země

• země EU a partnerské země

• Západní Balkán (Albánie, Bosna a Hercegovina, Černá Hora, 
Srbsko, Kosovo) 

• Východní Evropa (Arménie, Ázerbájdžán, Bělorusko, Gruzie, 
Moldavsko, Ruská federace, Ukrajina)

• Střední Asie (Kazachstán, Kyrgyzstán, Tádžikistán, 
Turkmenistán, Uzbekistán)

• Oblast Středozemního moře (Alžírsko, Egypt, Izrael, 
Jordánsko, Libanon, Libye, Maroko, Palestina, Sýrie, Tunisko)

• CHOR, MAK, TUR, NO, IS, LI, ŠVÝC pouze na bázi 
vlastního financování



Akce programu

• cílem je modernizace a reforma na 
úrovni VŠ; zaměřené na přenos 
znalostí mezi VŠ a organizacemi z EU a 
partnerských zemí

Společné 
projekty

• cílem je modernizace a reforma na 
národní úrovni; zaměřené na zlepšení 
VŠ systémů v partnerských zemích

Strukturální 
opatření

• diseminační a informační činnosti
Doplňkové 

aktivity



Témata projektů

• reforma studijních osnov: např. modernizace 
studijních programů, použití ECTS, uznávání studia,     
3 stupňový VŠ systém

• reforma řízení VŠ: např. management VŠ, služby pro 
studenty, systém zajištění kvality, rovný a 
transparentní přístup k VŠ vzdělávání, rozvoj 
mezinárodních vztahů, institucionální a finanční 
autonomie VŠ 

• VŠ a společnost: např. odborná příprava pedagogů, 
rozvoj partnerství s podniky, rozvoj celoživotního 
učení, posílení role VŠ ve společnosti



Jak se zapojit

• program není určen individuálním žadatelům

• založen na institucionální spolupráci

• otevřen vysokoškolským institucím a dalším 
organizacím z EU a partnerských zemí

• zapojení na základě každoročních výzev hledajících 
projekty zaměřené na VŠ reformy 

• důraz na zapojení národních autorit, diseminaci, 
udržitelnost a využití výsledků

• postupné zapojení do jiných programů (Erasmus 
Mundus II, Program celoživotního učení)



Priority

• důležitá součást výzvy

• stanoveny dle potřeb partnerských zemí pro společné 
projekty i strukturální opatření

• národní priority týkají se 1 partnerské země; 
vybrány na základě konzultací mezi delegacemi EK a 
MŠ v partnerských zemích

• regionální priority společné pro partnerské země v 
daném regionu; založeny na politice spolupráce EU s 
daným regionem



Typy projektů

• 24 nebo 36 měsíců

• národní projekty 

• zahrnují instituce pouze z 1 partnerské země

• musí respektovat národní priority stanovené výzvou pro 
danou zemi

• projekty zahrnující více zemí

• zahrnují instituce alespoň ze 2 partnerských zemí

• musí respektovat priority společné pro všechny zapojené 
partnerské země a stanovené výzvou



Partnerství

Národní projekty 
(1 cílová země)

Projekty zahrnující více zemí 
(více než 1 cílová země)

min. 6 VŠ institucí min. 7 VŠ institucí

3 ze zapojené partnerské 
země

2 z každé zapojené partnerské 
země (min. 2 partnerské 

země)

3 ze 3 různých zemí EU
3 ze 3 různých zemí EU

Výjimka pro Kosovo a Černou Horu: stačí 1 VŠ (malá velikost VŠ sektoru)
Výjimka pro strukturální opatření: zapojení ministerstva odpovědného za vysoké 
školství v každé partnerské zemi



Koordinátoři a partneři projektů

• koordinátoři společných projektů: VŠ z EU nebo 
partnerské země; sdružení, organizace nebo sítě VŠ, 
které se věnují prosazování, zlepšování a reformě VŠ 
vzdělávání

• koordinátoři strukturálních opatření: jako u 
společných projektů + navíc organizace rektorů, 
pedagogů nebo studentů

• partneři: viz koordinátoři + navíc nevládní organizace, 
podniky, výzkumné instituty, instituce veřejné správy



Financování projektů

• pro společné projekty i strukturální opatření            
500 000 – 1 500 000 €

• pro Kosovo a Černou Horu minimum sníženo na      
300 000 €

• min. spolufinancování 10% (finanční příspěvek EK 
nepřekročí 90% celkových oprávněných nákladů)



DOPORUČUJEME
webové stránky EACEA 

National Tempus Offices

příručka How to prepare
competitive Tempus IV 
project proposals

nabídky zahraničních 
institucí ke spolupráci v 
rámci programu Tempus 



JEAN MONNET
Podpora výuky, 
výzkumu a diskuze v 
oblasti studií evropské 
integrace na úrovni VŠ 



Program Jean Monnet

• studia evropské integrace = analýza původu a vývoje 
Evropského společenství a Evropské unie ve všech 
směrech

• JM je otevřen všem zemím světa

• zapojit se mohou: VŠ a sdružení profesorů a 
výzkumných pracovníků, kteří se specializují na 
evropskou integraci

• jednostranné i mnohostranné projekty v délce trvání 
1-3 roky v závislosti na typu aktivity



Akce Jean Monnet

Výukové aktivity

• katedry

• centra excelence

• výukové moduly 

Akademické a výzkumné aktivity

• sdružení profesorů a výzkumných pracovníků

• informační a výzkumné aktivity

• multilaterální výzkumné skupiny



DOPORUČUJEME
databáze podpořených 
projektů JM na 
webových stránkách 
EACEA

Jean Monnet Success
Stories

kompendia 
dofinancovaných českých 
projektů JM



DĚKUJI ZA POZORNOST

www.dzs.cz
www.naep.cz


