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Studentské výměny v rámci programu ERASMUS
na školní rok 2011/2012
ERASMUS je výměnný program Evropské Unie pro vysokoškolské studenty zahrnující
univerzity jak v členských státech EU tak v některých přidružených či kandidátských zemích,
jako jsou Norsko či Turecko. Za organizaci pobytů Erasmus na univerzitě zodpovídá Evropská
kancelář (EK), která je součástí odboru pro zahraniční styky RUK. Za výběry studentů na fakultě
zodpovídají jednotlivé instituty a proděkan pro zahraniční styky. Proto je třeba řídit se jak
pokyny Evropské kanceláře tak interními pokyny FSV UK.
Výměny jsou založeny na souboru bilaterálních dohod, podepsaných mezi FSV a partnerskými
univerzitami programu Erasmus. Detailní přehled dohod uzavřených na rok 2011/12 je k
dispozici ve formátu Excel na intranetu oddělení zahraničních styků (OZS), a bude od 1.
března 2011 k dispozici v centrální online aplikaci EK, která je přístupná na stránce
https://is.cuni.cz/webapps. Viz také centrální informační stránky EK na adrese
http://www.cuni.cz/UK-3659.html.
Bilaterální dohody jsou vždy podepsány s konkrétním zahraničním partnerem na konkrétní
studijní obor, obvykle na návrh jednoho z institutů UK FSV. Ne všechny dohody jsou tedy
automaticky přístupné všem studentům FSV. Dohody v centrální databázi EK jsou vždy
označené nejen oborem a názvem zahraničního partnera, ale také institutem, ke kterému
dohoda přísluší. Pro účely interního výběru FSV bylo první kolo výběru delegováno
ředitelům institutů, kterým dohody patří, a při výběru jejich studenti budou obvykle mít
přednost. Jenom víceoborové dohody nabízené v režii OZS pod přímou záštitou proděkana pro
zahraniční styky jsou otevřeny všem studentům FSV.
Postup při výběru – DŮLEŽITÉ, ČTETE POZORNĚ!
Jak již mnozí studenti určitě postřehli, v ak. roce 2009/10 došlo k zásadním změnám ve
financováni programu ERASMUS ze strany MŠMT. Nemůžeme už počítat s tím, že MŠMT
automaticky profinancuje neomezený počet vyslání. EK proto na návrh prorektora pro
zahraniční styky od roku 2010 zavedla následující centrální pravidla výběru:
1. Každé fakultě je každoročně přidělen pevný limit profinancovatelných
studentoměsíců, který v žádném případě nesmí překročit. Limit FSV na rok 2011/12
je 956 studentoměsíců (tj. zhruba 190 vyslání v délce jednoho semestru). Výše stipendií
se v jednotlivých zemích liší podle životních nákladů, při rozdělování financi bude tedy
nutné zohledňovat i výši stipendia (a tudíž celkové předpokládané finanční náklady na
plánovaný počet vyslaní) do jednotlivých zemí.
2. Fakulty jsou povinny stanovit nejenom jména svých kandidátů, ale také pořadí
vybraných studentů, na základě kterého budou finanční prostředky přidělovány.
Pro FSV to znamená zavedení dvoukolového výběru. První kolo probíhá na institutech
(či na OZS) jako v minulosti, pouze s tím, že instituty stanoví dílčí pořadí nominovaných
studentů. Druhé kolo probíhá centrálně pod záštitou proděkana pro zahraniční styky
v komisi složené ze zástupců všech institutů. Jeho výsledkem je centrální pořadí
studentů nominovaných ze všech institutů. Fakulta bude pochopitelně mít snahu vyslat

maximální možný počet studentů v rámci finančního limitu. Přidělení financí však není
automatické.
3. Celkový průběh výběrového řízení dle pravidel programu ERASMUS musí být
řádně dokumentován. Každý uchazeč je proto povinen založit si přihlášku v online
aplikaci EK ještě před výběrem, viz odkazy uvedené výše. Přístupová hesla do
systému jsou stejná jako do SIS. V přihlášce v kolonce Důvody k vycestování (Reasons
to study abroad) student uvede 2–3 věty. Podrobněji své důvody může uvést ve svém
projektu studijního pobytu (viz seznam materiálů vyžadovaných k výběrovému řízení
níže).
4. Vzhledem k finanční situaci nebude v průběhu LS vypsán žádný dovýběr na
neobsazená místa. Všem zájemcům proto doporučujeme, aby podali přihlášku již v
březnu. Otázka příp. dovýběru na podzim bude řešena později, v tomto okamžiku
nemůžeme zaručit, že proběhne.
5. Přístup do programu: v minulosti výměnný program ERASMUS býval dostupný jenom
občanům EU či dalších participujících zemí (Norsko, Turecko apod.) Od roku 2010
došlo k uvolnění pravidel. Výměny jsou nyní otevřené všem řádným studentům
Univerzity Karlovy, bez ohledu na jejích občanství..
Předpokládaný harmonogram výběru
• 1.3.2011: otevření centrální počítačové aplikace, zahájení výběrového řízení
• 16.3.2011: termín na odevzdání přihlášek a dalších materiálů uchazečů na instituty (příp. na
OZS), viz níže
• 16.3.2011–cca. 6.4.2011: první kolo výběrů na institutech a na OZS
• týden od 11.4.2011: setkání centrální fakultní komise (druhé kolo výběru), oznámení
definitivních výsledků
Zájemci o vyslání předloží koordinátorům následující materiály:
• Přihlášku k výběrovému řízení vytištěnou z online aplikace EK na adrese
https://is.cuni.cz/webapps (poznámka: koordinátoři na jednotlivých institutech nemají
přístup do studentské části této aplikace, je proto skutečně nutné vytisknout přihlášku a
předložit ji na papíře). Upozorňujeme, že přes vytištěnou přihlášku bude křížem vytištěn
nápis "vzor přihlášky". Na toto neberte zřetel. Dále v tomto momentě nevyplňujte
"Protokol o studijním plánu".
• Informace o studijních výsledcích na FSV (stačí výsledky z SIS)
• Životopis ve studijním jazyce zahraniční univerzity
• Doklad o znalosti studijního jazyka zahraniční univerzity (lze vyznačit v kopii indexu nebo
výpisu ze SIS)
• Projekt studijního pobytu ve studijním jazyce zahraniční univerzity (doporučená maximální
délka: 1 stránka A4 textu).
• Pozor!!! Pouze pro studenty IMS: ti, kteří se hlásí na pobyty v kompetenci institutu IMS,
předloží projekt bakalářské/magisterské/doktorské práce, pokud ho již mají schválený.
Studijním jazykem se rozumí jazyk, ve kterém student hodlá studovat na partnerské univerzitě
(zpravidla mateřský jazyk dané země). Tam, kde mateřský jazyk je tzv. "menšinovým" jazykem
EU (např. finština, portugalština) a univerzita nabízí výuku ve "většinovém" jazyce EU (např. v
angličtině, němčině), mohou být materiály vypracovány v relevantním "většinovém" cizím
jazyce.

Termín na odevzdání přihlášek:
16. března 2011 do 10.00 hod.

Další poznámky k výběru
• Studenti se mohou hlásit na více partnerských univerzit. Z organizačních důvodů však
mohou podat maximálně tři přihlášky v rámci jednoho výběrového kola. U každé přihlášky
je nutné vypracovat samostatný projekt. Ostatní předkládané materiály je možné podat
v jednom vyhotovení v případě, že všechny studijní pobyty jsou v kompetenci jednoho
institutu/oddělení. Pokud však student podává přihlášky na více institutů, musí doručit
kompletní sadu příloh na každý institut zvlášť. Student může být v rámci celých svých studií
vyslán pouze na jeden pobyt v rámci programu ERASMUS.
• Podmínkou pro podání přihlášek je ukončení min. 2 semestrů studia na VŠ, výběr není
přístupný studentům 1. ročníku bakalářského studia.
• Principielně je možné, aby se výběru zúčastnili studenti, kteří mají přerušeno v LS 2010/11.
Je však bezpodmínečně nutné, aby před svým odjezdem opět nastoupili do studia.
• Dále je v zásadě možné, aby se studenti v posledním ročníku bc. studia hlásili na vyslání,
které by se mělo uskutečnit až v průběhu 1. ročníku navazujícího magistra. Některé instituty
však omezují výjezdy studentů během 1. semestru navazujícího magisterského studia
(informujte se u svého koordinátora). Pobyt je v podobných případech pochopitelně také
podmíněný tím, že student do mgr. studia skutečně nastoupí.
Podávání přihlášek
• Studenti, kteří se hlásí na pobyty v kompetenci IES, podávají přihlášky na sekretariát
ředitele v Opletalově 26. Informace o výběrovém řízení podává Ing. Dagmar
Schnellerová nebo Dr. Pavel Vacek.
• Studenti, kteří se hlásí na pobyty v kompetenci IPS, odevzdávají přihlášky na
sekretariát institutu v Jinonicích. Informace o výběrovém řízení podává Mgr. Lucie
Gladišová.
• Studenti, kteří se hlásí na pobyty v kompetenci IMS, odevzdávají přihlášky na
sekretariát institutu v Jinonicích. Informace o výběrovém řízení podává Dr. Petr Novák.
• Studenti, kteří se hlásí na pobyty v kompetenci ISS, odevzdávají přihlášky na
sekretariát institutu v Jinonicích. Informace o výběrovém řízení podává Doc. Pavel
Kuchař.
• Studenti, kteří se hlásí na pobyty v kompetenci IKSŽ, odevzdávají přihlášky na
sekretariát ředitele v budově Hollar, č. dveří 101. Informace o výběrovém řízení podává
Dr. Tomáš Trampota.
• Studenti, kteří se hlásí na víceoborové pobyty pod záštitou OZS, podávají přihlášky na
Oddělení zahraničních styků v budově Hollar, č. dveří 216.
Kontaktní údaje koordinátorů jedny na jednotlivých institutech jsou dostupné na
http://intranet.fsv.cuni.cz/FSVINT-377.html.
Úřední hodiny OZS jsou k dispozici zde: http://www.fsv.cuni.cz/FSVTEMP-12.html.
Termín výběrových řízení
Termín a forma výběrových řízení na jednotlivých institutech budou oznámeny dodatečně
prostřednictvím jednotlivých institutů a OZS.
Obecné informace Evropské kanceláře ohledně administrativního postupu při výjezdu
prostřednictvím programu Erasmus jsou k dispozici na http://www.cuni.cz/UK-3659.html.
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