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Agenda

• Smlouvy o spolupráci

• Propagace a reprezentace UP v zahraničí

• Organizace zahraničních návštěv na UP

• Péče o zahraniční studenty na UP



Agenda

• Organizace programu LLP/ERASMUS

• Studijní pobyty v zahraničí - stipendia 
MŠMT

• Merrillův program

• Studijní pobyty v zahraničí 
prostřednictvím nadací a 
mimouniverzitních subjektů – Fulbright, 
DAAD, další nadace



Informace

• Informace o možnostech studia v zahraničí 
pro studenty a zaměstnance UP

• Informace pro zahraniční zájemce o studium 
na UP

• Informace o vzdělávacích programech EU 
(Tempus, Leonardo, Copernicus, apod.) a 
CEEPUS



Erasmus 

Součást Programu celoživotního učení

• Comenius

• Gruntvig

• Erasmus

• Leonardo da Vinci

• Průřezový program

• Jean Monnet



Erasmus aktivity

Mobilita osob

• Mobilita studentů za účelem studia a za účelem 
stáže v podnicích, školicích a výzkumných 
střediscích nebo jiných organizacích 

• Mobilita pedagogických pracovníků 
vysokoškolských institucí za účelem výuky nebo 
odborné přípravy v zahraniční partnerské instituci

• Mobilita jiných pracovníků vysokoškolských 
institucí a zaměstnanců podniků za účelem 
odborné přípravy

• Intenzivní programy 



Erasmus - centralizované aktivity

Multilaterální projekty
• Spolupráce mezi vysokoškolskými institucemi a podniky
• Sociální rozměr vysokoškolského vzdělávání
• Strategie mobilit a odstranění překážek mobilit ve 

vysokoškolském vzdělávání
• Podpora programu modernizace vysokoškolského 

vzdělávání
• Podpora excelence a inovací ve vysokoškolském 

vzdělávání
• centralizovaná aktivita, žádosti se posílají na Evropskou 

komisi, hodnotí je Executive Agency, termín: 28. 2.

Akademické sítě
• centralizovaná aktivita, žádosti se posílají na Evropskou 

komisi, hodnotí je Executive Agency, termín: 28. 2.



Erasmus – mobility zaměstnanců
Mobilita pedagogických pracovníků za účelem výuky
• na základě bilaterální dohody mezi univerzitami 
• předem dohodnutý program výuky hostujícího učitele

Mobilita ostatních zaměstnanců za účelem odborné přípravy
• mobilita zaměstnanců vysokoškolských institucí do podniků
• mobilita administrativních a jiných pracovníků na jinou vysokoškolskou 

instituci
– stínování pracovníků, study visit
– workshopy, semináře, jazykové kurzy (nelze hradit školné a účastnické 

poplatky)
• pracovní plán mobility (cíle, očekávané výsledky, program) a souhlas 

vysílající a přijímající instituce.



Erasmus – mobilita zaměstnanců
Kvalifikační podmínky
• Mobilita do země – účastníka LLP (26+3+3)
• Mobilita v období 1. 6. -15. 9. následujícího roku
• Bilaterální dohoda mezi institucemi, držiteli EUC (pouze mezi univerzitami)
• Pracovní poměr na UP – pracovní smlouva, ne DPP nebo DPČ
• Výukový pobyt 

– pracovník vykonává pedagogickou činnost na UP
– výuka zařazena do studijního programu na přijímající instituci
– minimálně 5 výukových hodin

• Školení 
– jakékoliv pracovní zařazení
– získání nových vědomostí a dovedností a výměna zkušeností během 

praktického školení, studijní návštěvy, stínování nebo jiných forem školení v 
souladu s pracovním programem školení

– minimálně 5 pracovních dnů



Erasmus – mobilita zaměstnanců
Postupy

• Výběr zaměstnanců pro výuku i školení provádí vysílající 
katedra/fakulta

• Nominace oznámí prostřednictvím koordinátora KZS k 28. 2. 
pro následující akademický rok

• Zaměstnanec si dohodne podmínky mobility (termín, náplň, 
ubytování, apod.), zajistí potvrzení výukového/pracovního 
plánu a jeho dodání KZS

• Zaměstnanec před cestou v KZS podepíše finanční dohodu, na 
jejímž základě je přidělena finanční podpora

• Cestovní příkaz na fakultě, KZS po vyúčtování refunduje 

• Po absolvování mobility zaměstnanec dodá KZS potvrzení o 
absolvování výuky/školení a závěrečnou zprávu



Erasmus – mobilita zaměstnanců
Finanční podpora
• Stejná pro výukový pobyt i školení
• Diferenciovaná podle zemí 
• Přidělena formou cestovních náhrad na základě 

cestovního příkazu
• Pobytové náklady a cestovní náklady
• Pobytové náklady (stravné, ubytování, místní 

doprava během pobytu) - maximální částka 
stanovena podle počtu výukových dnů

• Cestovní náklady hrazeny v plné výši na základě 
dokladů (jízdenky, letenky)



Ostatní programy LLP

• Comenius
• Gruntvig
• Leonardo da Vinci
• Průřezový program
• Jean Monnet

KZS poskytuje
• poradenství, 
• pomoc při vyhledávání partnerů
• asistenci při kompletaci přihlášky
• zajištění podpisu rektora UP



Ostatní programy LLP
Comenius
Individuální mobility:
• Účast na vzdělávacích kurzech/školeních pro učitele a další pedagogické 

pracovníky působící v oblasti školního vzdělávání

Centralizované multilaterální projekty:
• rozvoj, propagaci a šíření dobrých příkladů ve vzdělávání, včetně tvorby nových 

výukových metod a materiálů
• výměnu zkušeností nebo tvorbu systémů, které zajišťují informace nebo 

poradenství pro studenty, učitele a další osoby, na které se vztahuje program 
Comenius 

• vytváření, propagace a šíření nových kurzů pro učitele

Centralizované tematické sítě:
• rozvoj vzdělávání v tematické oblasti, ve které působí 
• získávání a šíření ukázek dobrých příkladů a inovačních přístupů
• poskytování podpory projektům v dané tematické oblasti
• analýzu potřeb a její praktické uplatnění ve školním vzdělávání



Ostatní programy LLP
Gruntvig
Mobility osob

– vzdělávací kurzy, stáže, konference a asistentské pobyty 
– vzdělávání a profesní rozvoj osob působících ve vzdělávání dospělých, 

zvláště v součinnosti s multilaterálními projekty a projekty partnerství 

Tematické sítě odborníků a organizací:
– rozvoj vzdělávání dospělých v oboru, oblasti nebo aspektu řízení, se 

kterým souvisí;
– identifikace, zdokonalování a šíření osvědčených postupů a inovací;
– poskytování obsahové podpory multilaterálním projektům a 

projektům partnerstvím a podporování vzájemné součinnosti mezi 
těmito projekty a partnerstvími;

– podpora rozvoje analýzy potřeb a zajištění kvality vzdělávání 
dospělých.



Ostatní programy LLP
Leonardo da Vinci
• Projekty mobility

– Stáže a výměny zaměřené na další profesní rozvoj pracovníků v odborném 
vzdělávání a přípravě (VETPRO)

• Multilaterální projekty - vývoj nebo přenos inovací
• Tematické sítě

Průřezový program – studijní návštěvy
• výměna zkušeností, získaní nových informací a navázání přímých kontaktů 

v oblasti všeobecného a odborného vzdělávání
• odborníci, kteří se přímo podílejí nebo mají vliv na utváření vzdělávací 

politiky a vzdělávacího systému v České republice (školitelé, pracovníci 
pedagogických fakult a další odborníci v oblasti vzdělávaní). 



Ostatní programy EU

• Erasmus Mundus

• Tempus

• FM EHP/Norsko (v tomto roce neaktivní)

• SCIEX-NMSch – doktorandské a post-doc výzkumné pobyty ve 
Švýcarsku

KZS poskytuje

• poradenství, 

• pomoc při vyhledávání partnerů

• asistenci při kompletaci přihlášky

• zajištění podpisu rektora UP



Akademická informační agentura - AIA

Stipendia MŠMT
• Na základě mezinárodních a mezivládních dohod

– kvóty – UP má přidělena stipendijní místa
– výběrová řízení – zájemci vstupují do soutěže o stipendijní místa

• Nabídka zveřejněna v září každého roku
• Uzávěrky přihlášek 1. 11. - 1. 3. podle jednotlivých typů
• Kvóty – přihlášky shromažďuje KZS, o konečné nominaci 

rozhoduje rektor UP
• Výběrová řízení – přihlášky posílá zájemce přímo AIA



Fulbrightova komise
• Stipendium pro postgraduální studium (1. 9.)
• Stipendium pro doktorské studium vědy a techniky (registrace 

25. 4., uzávěrka 1. 6.)
• Stipendium pro vědce a přednášející (1. 10.)

• pro vyslání českých vědců a vysokoškolských pedagogů do USA, aby tam 
přednášeli a prováděli výzkum v jakémkoliv oboru s výjimkou klinické 
medicíny.

• Fulbright-Masarykovo stipendium (1. 12.)
• studentům doktorského studia a vědeckým pracovníkům, kteří jsou 

vynikajícími odborníky ve své vědecké oblasti a současně aktivní  v 
občanském nebo veřejném životě svých institucí nebo komunit.

• Letní a zimní instituty amerických studií (1. 11./15. 9.)

KZS poskytuje
• poradenství, 
• asistenci při kompletaci přihlášky



Euraxess

• Od 1. 1. 2011 UP regionální spolupracující místo projektu
• Poskytuje informace zaměstnancům UP o možnostech pro 

vědecko-výzkumné pracovníky v zahraničí
• Poskytuje informace o zaměstnávání zahraničních vědecko-

výzkumných pracovníků na UP
• Poskytuje informace o podmínkách a službách pro zahraniční 

vědecko-výzkumné pracovníky na UP
• Poskytuje asistenci při zajišťování víz a povolení k pobytu pro 

zahraniční vědecko-výzkumné pracovníky UP

• Kontaktní osoba Mgr. Yvona Vyhnánková



Kontakty

Kancelář zahraničních styků UP

www.iro.upol.cz

ilo@upol.cz

• Mgr. Yvona Vyhnánková - vedoucí kanceláře, institucionální 
koordinátor programů EU, zaměstnanecké mobility Erasmus, 
poradenství pro vzdělávací programy EU, kontaktní osoba 
Euraxess 
585 631 041, yvona.vyhnankova@upol.cz

• Mgr. Ivana Petrželová – poradkyně pro mobilitu, stipendia 
MŠMT, 
585 631 113, ivana.petrzelova@upol.cz

konzultace Po-Pá 12.00 – 16.00


