
Studentská mobilita v rámci programu ERASMUS+  
 
Pokud student uvažuje o možnosti studovat v zahraničí, jednou z variant je využití programu 
ERASMUS+, který slouží pro zprostředkování výměny studentů mezi partnerskými školami. 
Studenti mají možnost poznat jiné výukové systémy, nové pedagogy, kulturu jiné země a v 
neposlední řadě porovnat úroveň studentů, pedagogů, tréninkových a výukových metod i 
uměleckých výstupů se svoji domovskou školou.  
V rámci programu Erasmus+ mohou studenti vyjet na studijní pobyt (SMS) nebo pracovní stáž 
(SMP). Na studijní pobyt je možné vyjet na školu, se kterou má DF JAMU uzavřenou bilaterální 
smlouvu (seznam smluv je zveřejněn na webu Zahraničního oddělení DF). Pokud má student 
zájem o pracovní stáž, je možné ji uskutečnit na téměř jakékoliv zahraniční instituci s výjimkou 
institucí EU a organizací spravujících programy EU (např. Národní agentury). Délka mobilit je 3-
12 měsíců v případě studijního pobytu a 2-12 měsíců v případě pracovní stáže. V rámci 
programu Erasmus+ lze realizovat i pracovní stáž pro čerstvé absolventy – v tom případě je 
však nutné vyřídit veškeré formality ještě v době studia a konec tohoto typu stáže musí být do 1 
roku od ukončení studia. 
 
KROK 1  
Tento záměr je nutné včas konzultovat s vedoucím ateliéru, který zahraniční mobilitu schvaluje 
(netýká se oborů a ročníků, které mají ve studijních plánech zařazen předmět stáž). Možnost 
studovat na zahraniční škole je výjimečná příležitost a jsou tedy nezbytné odpovídající studijní 
výsledky uchazeče. Ty posuzuje především vedoucí ateliéru při prvotním schvalování možnosti 
výjezdu. Případný výjezd je nezbytné naplánovat tak, aby co nejméně narušil plánovanou výuku 
a domluvit přesný termín a délku pobytu v zahraničí.  
 
KROK 2  
Student musí podat interní přihlášku na ZO DF JAMU. Formulář interní přihlášky je ke stažení 
zde:  
https://goo.gl/forms/Kkx4cEck6iwQ2tSE2 
  
K přihlášce je nutné přiložit vyjádření vedoucího ateliéru a pedagoga jazyků. 
 
Uzávěrka pro odeslání přihlášek na ERASMUS+ mobility na  letní semestr AR 2020/2021 je 
30. 9. 2020. 
 
Výjezdy studentů včetně výběru zahraniční instituce schvaluje kolegium děkana.  O výsledcích 

jsou studenti informováni neprodleně prostřednictvím e-mailu. 

 

KONTAKTY 
V případě jakýchkoliv dotazů či nejasností kontaktujte Zahraniční oddělení (ZO), které se nachází 
v kanceláři č. 109 (I. patro, u postranního schodiště): 
Mgr. Petra Riou 
tel. 542 59 1305, mail: riou@jamu.cz  
 
 
ODKAZY 

• Web Národní agentury s informace o programu ERASMUS+ 
https://www.naerasmusplus.cz/cz/mobilita-osob-vysokoskolske-vzdelavani/pro-studenty/ 

• Web Evropské komise o programu ERASMUS+ 
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/ 

• Databáze pro vyhledávání pracovních stáží: https://erasmusintern.org/ 

• Závěrečné zprávy studentů DF z Erasmových mobilit: 
https://is.jamu.cz/auth/do/difa/2451554/ 

• Databáze závěrečných zpráv  studentů z jiných českých škol: 
 http://erasmus-databaze.naep.cz/modules/erasmus/ 
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