ERASMUS+
Aktivita

STUDENTI

STUDENTI

ZAMĚSTNANCI

ZAMĚSTNANCI

Studijní pobyt

Pracovní stáž

Výukový pobyt

Školení

Kdo?

student Bc ( ≥ 2. ročník)
student Mgr. a Ph.D. (bez omezení)

student Bc ( ≥ 2. ročník)
student Mgr. a Ph.D. (bez omezení)

zaměstnanec
(pracovní smlouva, příp. DPP/DPČ)

zaměstnanec
(pracovní smlouva, příp. DPP/DPČ)

Kde?

na partnerské univerzitě
(bilaterální smlouva)

praxe v zahraničním podniku nebo na
univerzitě

na partnerské univerzitě
(bilaterální smlouva)

praxe v zahraničním podniku nebo na
univerzitě

Kdy?

1.6.202X - 30.9.202(X+1)

1.6.202X - 30.9.202(X+1)

1.6.202X - 30.9.202(X+1)

1.6.202X - 30.9.202(X+1)

Jak dlouho?

min. 90 dnů
max. 360 dnů

min. 60 dnů
max. 360 dnů (plný úvazek)

min. 2 - 5 dní (8 hodin výuky/týden)
max. 60 dní

min. 2 - 5 dní
max. 60 dní

Jak často?

∑ studijních a pracovních pobytů ≤ 12
měsíců / stupeň studia

∑ studijních a pracovních pobytů ≤ 12
měsíců / stupeň studia

v souladu s bilaterální smlouvou,
kapacitou financí a výběrovým řízením

v souladu s kapacitou financí
a výběrovým řízením

statut studenta na VUT
projít úspěšně výběrovým řízením

statut studenta na VUT
projít úspěšně výběrovým řízením

▪ uzavřená pracovní smlouva, DPP/DPČ
▪ projít úspěšně výběrovým řízením

uzavřená pracovní smlouva, DPP/DPČ
▪ projít úspěšně výběrovým řízením

420-519 € / 30 dnů pobytu dle destinace

600-699 € / 30 dnů pobytu dle destinace

102-136 €/den dle destinace
▪ cestovní grant: 180–1 300 € dle vzdál.

102–136 €/den dle destinace
▪ cestovní grant: 180–1 300 € dle vzdál.

1. kolo ... prosinec - leden
2. kolo ... srpen - září

1. kolo ... prosinec - leden
2. kolo ... duben - květen
3. kolo ... srpen - září

1. kolo ... duben - květen
2. kolo ... prosinec - leden

1. kolo ... duben - květen
2. kolo ... prosinec - leden

www.vutbr.cz/studenti/staze/pobyty/
erasmus

www.vutbr.cz/studenti/staze/prakticke/erasmus

www.vutbr.cz/spoluprace/zahranicni

www.vutbr.cz/spoluprace/zahranicni

Co potřebuji?
Kolik dostanu?
Kdy se přihlásit?

Odkazy

Free Movers
Aktivita
Kdo?

STUDENTSKÁ MOBILITA

Další možnosti

CEEPUS
STUDENTSKÁ MOBILITA

MOBILITA AKADEMICKÝCH
PRACOVNÍKŮ

AKTION (Rakousko)
▪www.vutbr.cz/studenti/staze/pobyty/
aktion

student Bc ( ≥ 2. ročník, bez věkového
omezení)
student Mgr. a Ph.D. (bez omezení)

student Bc. ( ≥ 2. ročník, bez věkového
omezení)
student Mgr. a Ph.D. (bez omezení)

vyučující (plný úvazek)

Kde?

celý svět - univerzity i firmy

v rámci univerzitních sítí

v rámci univerzitních sítí

Kdy?

1.1.202X - 31.12.202X

1.9.202X - 31.8.202(X+1)

1.9.202X - 31.8.202(X+1)

2 týdny - 12 měsíců

3 - 4 týdny nebo 3 měsíce (1x za ak. r.)
3 dny - 1 měsíc (lední školy a exkurze)

min. 5 dnů
max. 1 měsíc

Co potřebuji?

statut studenta na VUT
projít úspěšně výběrovým řízením

statut studenta na VUT

odučit na zahraniční stáži ≥ 6 hodin
během 5 pracovních dnů

Kolik dostanu?

dle životních nákladů v destinaci

dle destinace podle CEEPUS

dle destinace podle CEEPUS

MOST

1. kolo ... prosinec - leden
mimořádné kolo ... květen

1. kolo ... červen daného roku
2. kolo ... říjen předchozího roku

1. kolo ... červen daného roku
2. kolo ... říjen předchozího roku

▪esf-most.fce.vutbr.cz/vyjezdy-pro-studenty

www.fce.vutbr.cz/pro-studenty/studium-prace-zahranici/free-movers

www.vutbr.cz/studenti/staze/pobyty/
ceepus

www.vutbr.cz/spoluprace/zahranicni/
ceepus

Norské fondy a fondy EHP

www.dzs.cz/cz/ceepus

www.dzs.cz/cz/ceepus

Jak dlouho?

Kdy se přihlásit?
Odkazy

DAAD (Německo)
▪www.daad.cz

Fulbrightova stipendia (USA)
▪www.fulbright.cz

▪www.vutbr.cz/studenti/staze/pobyty/
norske-fondy

DALŠÍ INFORMACE NAJDETE TŘEBA TADY:
→ www.vutbr.cz/studenti/staze/
→ www.fce.vutbr.cz/pro-studenty/studium-prace-zahranici/
→ www.facebook.com/groups/FAST.MOBILITY/
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