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UPŘESŇUJÍCÍ PRAVIDLA
PRO STUDIJNÍ POBYTY A PRAKTICKÉ STÁŽE
PROGRAM ERASMUS+
I.
Studijní smlouva
1. Student (účastník mobility) je povinen před výjezdem na studijní pobyt do zahraničí ve spolupráci se svou fakultou a přijímající vysokou školou sestavit tzv. studijní smlouvu (Learning Agreement, LA), tuto nechat podepsat všemi smluvními stranami a předložit při podpisu tzv. účastnické smlouvy.
2. Student je povinen zapsat do studijní smlouvy (LA) na zahraniční škole předměty
v minimální hodnotě 18 ECTS kreditů za každý semestr studia v zahraničí, s výjimkou studenta doktorského studijního programu. V případě, že je student v posledním ročníku daného
studijního programu na VUT a hodlá v rámci zahraničního studijního pobytu připravovat bakalářskou či diplomovou práci, musí mít ve studijní smlouvě (LA) zapsaných alespoň 11
ECTS kreditů za každý semestr studia. Jestliže může přijímající univerzita potvrdit za závěrečnou práci pouze hodnotu nižší než uvedenou (10 kreditů nebo méně), je student povinen si
zapsat další předměty do minimální hodnoty.
3. Podpisem studijní smlouvy (LA) se příslušná fakulta VUT zavazuje k plnému uznání předmětů, které student v zahraničí absolvuje. Konkrétní způsob uznání musí být písemně ve studijní smlouvě (LA) stanoven.
4. Veškeré změny ve studijní smlouvě (LA) je student povinen nechat všemi smluvními stranami písemně potvrdit prostřednictvím dokumentu Changes to Learning Agreement, a to
nejpozději do 30 dnů od začátku zahraničního studijního pobytu, event. v odůvodněných případech mimořádně po této lhůtě.
5. Student po návratu ze studijního pobytu potvrzuje výpisem známek (Transcript of Records),
který mu vydá přijímací instituce, že absolvoval a splnil předměty a požadovaný minimální
počet kreditů dle studijní smlouvy (LA) a jejích případných změn. Na jeho základě poté požádá o uznání absolvovaných předmětů, kterému musí být v souladu s ustanovením ve studijní smlouvě (LA) vyhověno. Toto uznání může být odmítnuto pouze tehdy, pokud student
schválený předmět v zahraničí úspěšně nesplnil.

II.
Smlouva o praktické stáži
1. Student (účastník mobility) je povinen před výjezdem na praktickou stáž do zahraničí ve
spolupráci se svou fakultou a přijímající organizací (podnikem) sestavit tzv. smlouvu
o praktické stáži (Traineeship Agreement, TA), tuto nechat podepsat všemi smluvními stranami a předložit při podpisu tzv. účastnické smlouvy.
2. Smlouva o praktické stáži (TA) stanoví, jak bude praktická stáž studentovi v případě úspěšného absolvování uznána přidělením stanoveného počtu ECTS kreditů a/nebo zápisem do
dodatku k diplomu.
3. Veškeré změny ve smlouvě o praktické stáži (TA) je student povinen nechat všemi smluvními stranami písemně potvrdit prostřednictvím dokumentu Changes to Traineeship Agreement, a to ihned, jakmile nastanou.
III.
Poskytnutí finanční podpory
1. Student, který byl v rámci transparentního výběrového řízení nominován k zahraničnímu
studijnímu pobytu či praktické stáži v rámci programu Erasmus+, je způsobilý obdržet finanční podporu dle paušální částky pro cílovou zemi, kterou stanovuje Evropská komise,
resp. národní agentura (DZS).
2. Finanční podpora je vypočítána dle celkového počtu dní pobytu dle kalendáře o 360 dnech,
tj. každý měsíc se považuje za jednotku o 30 dnech. Pro přesný výpočet délky pobytu je na
webových stránkách VUT k dispozici IT nástroj.
3. Finanční podporu je možné studentovi poskytnout ze zdrojů Evropské unie a/nebo z příspěvku na internacionalizaci přiděleného VUT ze státního rozpočtu dle ukazatele D, případně
z dalších zdrojů Rektorátu VUT či fakulty.
4. Finanční podpora bude studentovi převedena na účet ve splátkách dohodnutých v účastnické
smlouvě, resp. v její příloze A.
5. Finanční podporu lze studentovi vyplatit jedním ze dvou následujících způsobů:
a) na účet vedený v CZK u kterékoliv banky v rámci České republiky,
b) na účet vedený v EUR u Komerční banky, a. s. v rámci České republiky.
6. Finanční podpora programu Erasmus+ není nároková.
IV.
Poskytnutí navýšené finanční podpory pro studenty se specifickými potřebami 1
1. Student se specifickými potřebami (zejména těžkým hendikepem) může prostřednictvím institucionálního koordinátora programu Erasmus+ požádat národní agenturu (DZS) o poskyt1
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nutí příspěvků na zvýšené náklady v souvislosti s účastí na studijním pobytu nebo praktické
stáži v rámci programu Erasmus+.
2. Student podává žádost a přiloží povinné přílohy stanovené Kvalifikačními podmínkami programu Erasmus+ v aktuálním znění.
3. Institucionální koordinátor programu Erasmus+ je povinen provést kontrolu a korekci požadovaných nákladů tvořících rozdíl mezi běžnými náklady za zboží či služby a zvýšenými
náklady vyplývajícími ze studentových specifických potřeb.
4. Veškeré schválené finanční prostředky navýšené finanční podpory je student ve spolupráci
s institucionálním koordinátorem programu Erasmus+ povinen po cestě řádně vyúčtovat.
V.
Poskytnutí navýšené finanční podpory pro studenty se socioekonomickým znevýhodněním 2
1. Student může požádat o navýšení finanční podpory pouze pro studijní pobyt Erasmus+
z důvodů svého socioekonomického znevýhodnění.
2. Navýšení finanční podpory ze socioekonomických důvodů se přiděluje ve výši 200 EUR/30
dní pobytu a přiznává se na základě žádosti studentovi, který splňuje kritéria pro nárok na
sociální stipendium určená zákonem č. 111/1998 Sb. o vysokých školách ve znění pozdějších
předpisů dle § 91 odst. 3), jenž se „přiznává studentům, kteří mají nárok na přídavek na dítě
podle zvláštního právního předpisu, jestliže rozhodný příjem v rodině zjišťovaný pro účely
přídavku na dítě nepřevyšuje součin částky životního minima rodiny a koeficientu 1,5.“
3. Nárok na stipendium pro dané rozhodné období prokazuje student písemným potvrzením
vydaným na jeho žádost příslušným orgánem státní sociální podpory, který přídavek přiznal.

Prof. RNDr. Ing. Petr Štěpánek, CSc.
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