
Před odjezdem 
Po ukončení výběrového řízení na katedře agendu programu přebírá oddělení zahraničních vztahů 
(ZV):  http://international.zcu.cz/erasmus/ 

Před odjezdem je nutné vyplnit:

Studijní smlouva/Learning Agreement:
Je to dohoda o předmětech mezi studentem/kou a fakultou. V 
dohodě je uveden seznam předmětů, které bude student/ka 
studovat v zahraničí. 

Jedná se o vaši záruku toho, že předměty, které v souladu s 
touto smlouvou, resp. v souladu se změnami, které v ní 
později učiníte, budou moci být uznány jako součást vašeho 
studia na FF ZČU.

Kopii tohoto dokumentu podepsaného proděkanem pro 
studium FF (PhDr. David Šanc, Ph.D.) je nutné odevzdat na 
Zahraniční vztahy ZČU před vaším odjezdem do zahraničí. 

Je třeba vzít v úvahu, zda hostitelská škola nepožaduje zaslání 
dokumentu již spolu s přihláškou. 

S vyřizováním dokumentu není vždy nutné čekat (a někdy to 
ani není možné), až bude k dispozici seznam předmětů na 
následující akademický rok. Studijní smlouvu/Learning 
Agreement je možné sestavit na základě nabídky z minulého 
školního roku; po příjezdu na zahraniční školu je možné 
provést ve studijním plánu změny. 

Kdy dojde k podpisu smlouvy?

Jakmile je smlouva připravena, studenti jsou o této 
skutečnosti informováni formou hromadného emailu a 
pozváni k podpisu. Studující vyjíždějící na zimní semestr, 
podepisují smlouvu nejčastěji během července/srpna. Studenti 
vyjíždějící na letní semestr podepisují smlouvu většinou 
během ledna.

Účastnická dohoda 

Dokument související s účastí v 
programu Erasmus+, bez jehož 
podpisu není možné vyplatit 
stipendium na podporu 
zahraničního studia (zařizuje ZV). 

ERASMUS+

Počet kreditů /ECTS 
při studiu v zahraničí 

V souladu se Studijním a 
zkušebním řádem ZČU musí 
studující získat 30 ECTS za jeden 
semestr studia, a 60 ECTS za 
jeden akademický rok studia 
(nebo ekvivalent v místních 
kreditech).  

Zároveň je nutno přihlédnout k 
pravidlům, jež v tomto ohledu 
může stanovit zahraniční škola.

Přehled výsledků o 
studiu/Transcript of 
Records 

Obecně tento pojem znamená 
přehled studijních výsledků.  

Před odjezdem si jej může 
vyžádat zahraniční univerzita 

Po příjezdu bude sloužit jako 
podklad pro uznání předmětů v 
rámci vašeho studia.



Changes to the Original LA

Je to změna dohody o předmětech, kterou může student/ka provést po příjezdu na zahraniční fakultu. 
Student/ka může změnit předměty, které bude studovat na zahraniční univerzitě, např. z důvodu, že 
zahraniční univerzita původně vybrané předměty pro konkrétní semestr neotevřela.

Po návratu:
Přivézt Transcript of Records vydaný zahraniční univerzitou a Confirmation of Erasmus Study Period (délka 
pobytu se musí shodovat s délkou uvedenou na účastnické smlouvě (finanční dohodě).

Vyplnit on-line Závěrečnou zprávu na adrese: http://erasmus-databaze.naep.cz

Informovat o svém návratu oddělení ZV ZČU a předat výše uvedené dokumenty; do 14 dnů od 
ukončení mobility. Dále informovat o svém návratu studijní oddělení FF a doručit Žádost o přenos/
uznání předmětů absolvovaných na zahraniční univerzitě; do 1 měsíce od ukončení mobility, formulář viz: 
https://ff.zcu.cz/study/studijni-oddeleni/formulare.html

Součástí této žádosti jsou kopie Learning Agreement, Changes to the Original LA, Proposal of 
Recognition (z Portálu vytištěný seznam předmětů absolvovaných na zahraniční univerzitě), 
sylaby předmětů, o jejichž přenos/uznání student žádá. Přenáší se počet ECTS, který student v 
rámci mobility získal. Studentovi/ce je následně vystaven doklad o uznání studijních 
povinností – Proof of Recognition.

Další informace k výjezdu 

Studium na ZČU v průběhu výjezdu
Ve studiu na FF ZČU pokračujete automaticky, na daný semestr budete mít v IS/STAG status 
„student na výjezdu“. Předměty, které budete studovat v zahraničí, si zapíšete do IS/STAG vyplněním 
formuláře Learning Agreement. Součástí vaší studijní historie se předměty ze studia v zahraničí stanou 
až po vašem návratu ze zahraničí, resp. po vyřízení jejich přenosu na FF ZČU. O přenos/uznání Vašich 
studijních povinností musíte požádat do 1 měsíce od ukončení stáže. 

Seznam předmětů, které lze na zahraniční škole studovat
Obvykle je k dispozici na internetové stránce školy určené pro zahraniční studenty. Můžete také 
využít informace od studujících z minulých let nebo se můžete obrátit přímo na příslušné oddělení 
zahraniční univerzity.

Ubytování v zahraničí
O ubytování si žádá sám student/ka, a to u zahraniční instituce, na kterou vyjíždí. Informace o 
ubytování jsou součástí informací, které zasílá uchazečům zahraniční universita, nebo je lze najít na 
jejich webových stránkách.



Jazykový test online - OLS
Student je před výjezdem a po návratu povinen absolvovat on-line jazykový test v jazyce, ve kterém 
bude studovat v zahraničí, link mu bude zaslán automaticky před výjezdem na stáž.

Tato povinnost je zakotvena v Účastnické smlouvě. Výjimku mají pouze rodilí mluvčí a studenti se 
zkouškou na úrovni C2.

Pokud student nesplní svoje povinnosti vyplývající ze smlouvy, může být požádán o vrácení celé části 
grantu či její části.

O zkušenosti s Erasmem v Polsku 

http://www.cyan-sociology.cz/na-erasmus-do-polske-
wroclawi-vratislavi/

Praktické odkazy 

www.naerasmusplus.cz 

http://international.zcu.cz/students/studijni_staz/
studijni_staz_page/ 

https://cs-cz.facebook.com/zahranicnivztahy/ 


