
Nejméně 3 a nejvíce 12 měsíců v případě studijního pobytu 
Nejméně 2 a nejvíce 12 měsíců v případě studentské stáže

I. Výběr univerzity a plánování pobytu 

1) Jaká je nejkratší a nejdelší možná délka studijního pobytu Erasmus?

2) Pokud se účastním jak klasického programu Erasmus, tak Mezinárodní kreditové mobility, jaké
limity délky účasti se mě týkají?
Limity jsou u Mezinárodní kreditové mobility společné s Erasmem – počítají se do 12 měsíců v rámci
stupně studia

3) Jaké jsou limity délky účasti při kombinaci Erasmu a Meziuniverzitních/Mezifakultních dohod? 
Erasmus a Meziuniverzitní/Mezifakultní dohody jsou dva oddělené programy mobilit, limity se u nich
tedy nesčítají a je možné jet v rámci jednoho stupně studia na 12 měsíců na Erasmus a zároveň na
jeden nebo více pobytů v rámci meziuniverzitních dohod.

4) Můžu se hlásit na studijní pobyt na univerzitu, kde nemá moje katedra/fakulta smlouvu, ale
má ji jiná katedra/fakulta UK?
Ano, tato možnost existuje, ale není zdaleka standardní a závisí na aktivitě samotného studenta. Je
třeba získat souhlas domácího fakultního či katederního koordinátora a následně s jeho pomocí
vyjednat souhlas na fakultě/katedře, která smlouvu uzavřenou má. Pokud má student zelenou na
obou fakultách, Evropská kancelář RUK založí studentovi přihlášku. 
Je však třeba počítat s tím, že při výběrovém řízení fakulta/katedra dá pravděpodobně přednost
svým studentům a teprve poté ostatním.

5) Je lepší vyjet na zimní nebo na letní semestr? Nebo rovnou na celý rok?
Tahle otázka je hodně individuální. Můžeme ale doporučit několik věcí, na které je třeba si dát pozor:
• Vždycky bys měl(a) postupovat v souladu se svým studijním plánem na UK a s ohledem na něj
vybírat také termín výjezdu.
• V potaz ber i studijní plán na zahraniční univerzitě a zjisti si, kdy jsou vyučovány předměty, které tě
zajímají.  Univerzita sice možná nebude mít předměty zveřejněné tak dlouho dopředu, vždycky ale
můžeš vycházet z toho, co se vyučovalo v předchozích letech. Konec konců na většině univerzit to
chodí stejně jako u nás na Karlovce a předměty se v průběhu let příliš nemění.  
• Také platí, že pokud vyjedeš v zimním semestru, můžeš si pobyt protáhnout i na semestr letní. V
letním semestru však možnost prodloužení do následujícího zimního semestru není.

6) Musím mluvit jazykem přijímající země/univerzity?
Nemusíš. Záleží totiž hlavně na tom, v jakém jazyce plánuješ studovat. Pokud je jím například
angličtina, stačí umět anglicky i když cestuješ třeba do Itálie nebo do Švédska. Z jazyka studia také
skládáš OLS test (viz „Co je to jazykový test OLS?“). Na druhou stranu, Erasmus je rozhodně skvělou
příležitostí naučit se jazyk hostitelské země, popřípadě se v něm zdokonalit. Doporučujeme využívat
jazykových kurzů pro Erasmáky, které většina univerzit nabízí a pokusit se osvojit si alespoň základy
jazyka domácích, aby se ti v nové destinaci žilo jednodušeji. Od věci není ani menší příprava před
odjezdem, třeba s bezplatnou aplikací Duolingo. 
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7) Podle čeho si mám vybírat předměty na partnerské univerzitě?
Tvorba studijního plánu na zahraniční univerzitě je často kamenem úrazů a je rozhodně dobré ji
důkladně promyslet. Výběr předmětů bývá součástí výběrového řízení a studentovu volbu musí na
některých fakultách posvětit i garant studijního oboru. I v případě, že studijní plán není součástí
výběrového řízení na tvé fakultě, doporučujeme postupovat tak, jako by byl. Především nabídka
vhodných kurzů by totiž měla být důvodem, proč sis vybral(a) právě tuto partnerskou univerzitu.
Většina univerzit nemá v době konání výběrového řízení ještě zveřejněný seznam kurzů pro období
tvého výjezdu, můžeš ale vycházet ze starších seznamů – pravděpodobně se kurzy v novém
akademickém roce nebudou dramaticky měnit. Kurzy vybírej tak, aby korespondovaly s tvým
studiem na UK a snaž se zvolit předměty, které jej vhodně doplní a obohatí. 

8) Kolik je potřeba získat v zahraničí kreditů za semestr?
Na univerzitní úrovni ošetřuje počet kreditů Opatření rektora č. 34/2015 které stanovuje, že: Pokud
není ve Studijní smlouvě, včetně odůvodnění, ujednáno jinak, student realizující zahraniční pobyt
musí na přijímající instituci získat alespoň takový počet kreditů, který po přepočtu na kreditní systém
UK bude odpovídat 20 kreditům za semestr v rámci bakalářského studijního programu, nebo 15
kreditům za semestr v rámci magisterského studijního programu. Děkanky a děkani jednotlivých
fakult však v některých případech můžou počet kreditů nad toto minimum ještě navýšit vlastním
nařízením, proto se podívej především web své fakulty, případně můžeš kontaktovat svého
fakultního koordinátora (obojí najdeš v seznamu kontaktů).

9) Mohu jet na Erasmus i do země, která není členem EU?
Součástí programu Erasmus+ jsou i země, které nejsou členy EU. Jedná se o takzvané Non-EU
program countries, tedy o Severní Makedonii, Island, Lichtenštejnsko, Norsko, Srbsko, a Turecko.
Během přechodného období byla mezi tyto země zařazena i Velká Británie. 
Do těchto zemí funguje mobilita stejně, jako v případě partnerských zemí EU a jako vyjíždějící
student rozdíl nepoznáš. Do zemí mimo Evropu je možné vyjet pomocí kreditové mobility nebo na
základě jiných programů mimo Erasmus – meziuniverzitních a mezifakultních dohod, letních škol
nebo jako free mover.  

10) Můžu jet na Erasmus do země svého původu?
Zakázané to není, ale jak by řekl Ross z Přátel: „Nevidíme to rádi“. V rámci výběrového řízení má
taková přihláška nejmenší prioritu a mnohem menší šanci na úspěch než přihlášky studentů, kteří
míří objevovat nové země a kultury. 

11)  Chci jet na Erasmus s kamarádem/partnerem. Je to možné?
Nenech se mýlit, to, že vyjíždí na Erasmus partneři či přátelé není vůbec tak vzácné, jak by se možná
mohlo zdát. Samozřejmě ale takový výjezd vyžaduje kompromisy a rozumné rozmyšlení všech tří
přihlášek. Pokud je totiž malá šance, že se dostaneš na velmi žádanou univerzitu a vybojuješ si
fakultní nominaci, šance, že se dostanete s partnerem na takovou univerzitu oba, je samozřejmě
ještě menší. Proto doporučujeme dát alespoň jednu či dvě přihlášky na univerzitu, kde je „fronta“
spolužáků menší a je větší šance, že se dostanete oba. Výběrové řízení je ale vždy korektní a férové
a fakt že máte v plánu vyjet v páru v něm nehraje roli.
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12) Mohu se účastnit programu Erasmus i jako absolvent?
Erasmus studijní pobyty jsou určené pouze pro studenty, pro absolventy jsou tu absolventské stáže.
Ty zajišťuje organizace Educa. Na jejím webu najdeš seznam aktuálně vypsaných absolventských
stáží. Stáž si ale můžeš najít a vybrat i sám(sama). Měj na paměti dvě základní pravidla:

1) Čas strávený na absolventské stáži se ti započítává do celkového času, který můžeš strávit na
Erasmu, což je 12 měsíců na bakalářském a 12 měsíců na magisterském stupni. Pokud jsi tedy už
strávil(a) 12 měsíců na Erasmu v rámci stupně studia, který se chystáš absolvovat, není už možné
vyjet na absolventskou stáž. Pokud ti však ještě část tohoto tvého ročního „budgetu“ zbývá, můžeš
směle vyrazit!
2) Na absolventskou stáž se musíš přihlásit ještě v době, kdy jsi studentem/studentkou UK. Jakmile
absolvuješ, už to není možné. 

II. Přihláška a výběrové řízení 

13) Dokdy je třeba podat přihlášku?
Online aplikace pro podání přihlášky v se otevírá každý rok 15. února. Toto datum platí pro studenty
všech fakult. Každá fakulta (případně také katedra) si však stanovuje svou vlastní uzávěrku přihlášek.
Je tedy třeba sledovat hlavně webové stránky fakulty a zjistit si svůj deadline nezávisle na tom, co
říká spolužák z jiné katedry nebo fakulty. 

14) Kolik přihlášek si mohu podat? A jak poznáte, o kterou univerzitu stojím nejvíc?
Každý student si může podat až 3 přihlášky na Erasmus v univerzitní online aplikaci. Jejich prioritu
obvykle určuje pořadí, ve kterém byly podány a je tedy třeba, abys podal(a) přihlášku na univerzitu o
kterou nejvíce stojíš jako první. Pořadí lze poznat podle čísla přihlášky, které je vygenerováno v
okamžiku založení. Některé fakulty však požadují označení přihlášky jako preferované jiným
způsobem. 

15) Existuje nějaký požadovaný průměr studijních výsledků, který student musí mít, aby mohl
vyjet na Erasmus?
Průměr obecně stanovený není a vždy záleží na podmínkách ve fakultním výběrovém řízení a často
také na „atraktivitě“ dané univerzity – tam kde se hlásí víc zájemců, bude pravděpodobně také větší
konkurence, co se týče studijních výsledků a tím pádem menší šance být vybrán(a). Proto můžeme
obecně doporučit podání alespoň jedné ze třech možných přihlášek na univerzitu, kde je zájem
studentů menší. Menší zájem navíc vůbec nemusí znamenat horší kvalitu výuky nebo méně
atraktivní destinaci. Většina studentů nám říká, že byli se svou univerzitou druhé nebo třetí volby
mnohem spokojenější, než původně očekávali neměnili by. 
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16) Jaké podklady budu potřebovat k výběrovému řízení?
Stejně jako termíny výběrového řízení, i požadované dokumenty se liší v závislosti na tvé fakultě,
popřípadě i katedře nebo ústavu. Někde tě čeká ústní pohovor, jinde jsou studenti hodnoceni jen na
základě zaslaných dokumentů. Některé fakulty požadují motivační dopis, nebo doporučující dopis
pedagoga, jinde tyto dokumenty potřebovat nebudeš. Všude se však setkáš s požadavkem na výpis
studijních výsledků a s požadavkem připravit si svůj studijní plán na partnerské univerzitě a
zdůvodnit ho. Detailní informace vždycky najdeš na stránkách  své fakulty, případně katedry nebo
ústavu a můžeš také kontaktovat svého fakultního (katederního/ústavního) koordinátora.

17) Kdy nejdříve mohu vyjet na Erasmus?
Na studijní pobyt Erasmus můžeš vyjet od druhého ročníku bakalářského studia. V takovém případě
je však třeba podat přihlášku a zúčastnit se výběrového řízení už v prvním ročníku – buď v rámci
řádného výběrového řízení, které na fakultách probíhá v únoru a v březnu, nebo je možné přihlásit se
do doplňovacího výběrového řízení, které se většinou na fakultách koná v září a je určené jen pro
pobyty v letním semestru[AH1] . 

18) Musím do přihlášky na studijní pobyt vyplnit všechny předměty? 
Ano. Do přihlášky je třeba vyplnit všechny předměty, včetně jazykového kurzu nebo nepovinných
předmětů, a to i v případě, že si je nechceš po návratu nechat na UK uznat.

19) Jak mám do přihlášky vyplnit termín výjezdu, když jej ještě přesně neznám? Můžu jej později
změnit?
Termín výjezdu můžeš sám (sama) měnit jen v rozpracované přihlášce, jakmile ji uzavřeš, termín už
může měnit pouze fakultní koordinátor, který tak učiní na základě akceptačního dopisu ze zahraniční
univerzity. Počítá se tedy s tím, že když přihlášku zakládáš, udáváš pouze přibližný termín. Termíny
jsou pevné od okamžiku, kdy je studentovi vygenerováno rozhodnutí o udělení stipendia. 

20) Kdo je "kontaktní osoba v případě nouze"? 
Kontaktní osobě dáme vědět v případě, že by se ti stalo nějaké neštěstí nebo pokud by v zemi, kam
jsi vyjel(a), došlo k mimořádné události a nám by se nedařilo se s tebou spojit. Doporučujeme proto
do této části přihlášky vyplňovat kontakt na jednoho z rodičů nebo na partnera či partnerku, zkrátka
někoho, kdo je ti velmi blízký. Naopak není možné do této kolonky vyplnit kontakt na sebe!
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III. OLS jazykový test a kurz

21) Co je to jazykový test OLS?
 OLS je zkratka pro On-line jazykovou podporu (tj onlajn lengvič suport)
Jedná se o jazykový test, který budeš muset absolvovat před výjezdem a následně po svém návratu
z Erasmu. Test skládáš v jazyce svého studia na Erasmu (k dispozici jsou všechny oficiální evropské
jazyky, tedy: angličtina, bulharština, čeština, dánština, estonština, finština, francouzština, holandština,
chorvatština, italština, irský gaelic, litevština, lotyšština, maďarština, maltština, němčina, polština,
portugalština, rumunština, řečtina, slovenština, slovinština, španělština a švédština). Pokud dosáhneš
při prvním testu úrovně C2, výstupní test už nebudeš muset absolvovat. 
Odkaz na vyplnění online jazykového testu obdržíš v e-mailu od Evropské kanceláře. 

Součástí OLS je také jazykový kurz OLS, jehož minimální časová dotace je 2 hodiny týdně. Ten
důrazně doporučujeme absolvovat všem studentům s výsledkem OLS testu nižším než B2.
Absolvovat jej ale mohou všichni budoucí Erasmáci a bývá jim většinou opravdu užitečný. 

22) Je jazykový test OLS povinný?
Test je povinný pro všechny studenty a nelze jej obejít žádným jazykovým certifikátem ani jiným
dokumentem. Prostě se to musí. Proč bys ale neměl(a) zvládnout test OLS, když jsi získal(a) FCE, CAE
nebo TOEFL? Bude to pro tebe hračka. Jedinou opravdovou výjimku tvoří rodilí mluvčí (v jazyce
studia na Erasmu) – ti test absolvovat nemusejí.

23) Kdy dostanu odkaz na jazykový test OLS?
Jakmile univerzita obdrží licence, zasílá testy hromadně, děje se to většinou v červnu a v červenci.
Někdy se ale stává že e-maily padají do spamu, často u emailových adres @seznam.cz nebo
@atlas.cz. Pokud jsi majitelem nebo majitelkou takové ochranářské emailové schránky, kromě složky
spam si zkontroluj také složku „hromadná pošta“. 
 
24) Musím absolvovat jazykový kurz OLS, když nedosáhnu v testu úrovně B2? 
Nemusíš, ale důrazně Ti to doporučujeme, pokud se ti nepovedlo absolvovat test alespoň na úroveň
B2. Od studentů máme na kurz kladné recenze a mnoho z nich tvrdí, že si díky němu před výjezdem
jazyk krásně procvičili. 
Nedoporučujeme do testu vstupovat, pokud mu nemůžeš věnovat patřičný čas, tedy v průměru
minimálně dvě hodiny týdně. Evropská komise totiž platí každou licenci, kterou student použije, a
proto je třeba s kurzem zacházet zodpovědně. Navíc upozorňujeme, že Evropská kancelář dobu
strávenou v kurzu sleduje a kontroluje prostřednictvím online aplikace. 
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IV. Před výjezdem

25) Kdy mám přijít na podpis účastnické smlouvy?
Evropská kancelář ti zašle pozvánku k podpisu smlouvy, jakmile ji pro tebe připraví. Zdůrazňujeme, že
je třeba v aplikaci vyplnit číslo účtu k výplatě stipendia, do té doby není možné smlouvu finalizovat.
Stipendium ti bude vyplaceno až poté, co smlouvu podepíšeš, i proto je bezpodmínečně nutné
dostavit se k podpisu před odjezdem, jinak o stipendium přijdeš. 

26) Potřebuji na výjezd pojištění?
Sice platí, že každý z nás má v kapse evropskou kartičku pojištěnce, kterou používáme doma, důrazně
však doporučujeme nespoléhat se jen na ni a zajistit si cestovní pojištění, protože v jiných evropských
zemích dosahuje spoluúčast na nákladech za ošetření mnohem vyšších částek než u nás. Ve smlouvě,
kterou podepisuješ ostatně prohlašuješ, že jsi „řádně pojištěn(a)“. V případě praktických stáží je
povinné zajistit si pojištění odpovědnosti za škodu. 

27) Kdybych se rozhodl nakonec nevyjet, jak mám postupovat?
Rušení pobytu je jednodušší v době, kdy ještě nemáš podepsanou účastnickou smlouvu, a tudíž
vyplacené stipendium. Pokud se rozhodneš zrušit výjezd těsně před plánovaným odjezdem, bude
třeba stipendium vrátit. Prvním krokem je ale vždy kontaktování fakultního koordinátora, který tě
provede celým procesem. Pokud jsi již obdržel stipendium, můžeš dát do kopie pana Pavla Knapa z
Evropské kanceláře, který s tebou bude vrácení prostředků následně řešit – pavel.knap@ruk.cuni.cz.
Kontakt na svého koordinátora si můžeš připomenout v našich kontaktech

V. Stipendium a eurový účet

28) Jaké stipendium dostanu? 
Výše stipendia se odvíjí od toho, do jaké země se vypravíš. Státy se dělí do dvou skupin, viz tabulka

29) Kdy dostanu stipendium? 
Stipendium získáš teprve po podpisu účastnické smlouvy a to do 15 dnů. Pokud se chystáš na
dvousemestrální pobyt, bude ti stipendium vyplaceno nadvakrát – nejprve po podpisu smlouvy
částka na jeden semestr a následně v lednu částka na druhý semestr. Celou částku stipendia pro
jeden semestr tedy dostaneš najednou, nikoli po měsíčních dávkách a je jen na tobě, jak s penězi
budeš hospodařit. To je výhodné především proto, že na začátku pobytu máš většinou největší výdaje
za různé poplatky, kauce, jízdné a jiné nezbytné nákupy. 

30) Je možné požádat si o sociální stipendium?
Studenti se zvláštními potřebami, tedy jak s ekonomickým, tak zdravotním znevýhodněním, mohou
požádat o navýšení stipendia o příspěvek ve výši 250 euro měsíčně. Více informací najdeš a webu UK.
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31) Jsem držitelem ZTP. Mohu dostat stipendium navíc?
Ano, přesně jako ekonomicky znevýhodnění studenti mohou i studenti s fyzickým, duševním nebo
zdravotním znevýhodněním požádat o navýšení standardního stipendia o příspěvek ve výši 250 euro
měsíčně. Více informací najdeš na webu UK.

32) K čemu slouží eurový účet?
Přiznané stipendium lze zaslat pouze na eurový účet. Ten doplníš do svojí online přihlášky, pokud ve
výběrovém řízení uspěješ – nemusíš si tedy účet zakládat hned při podívání přihlášky.
Eurový účet si můžeš založit u jakékoli banky v České republice (rezidentské finanční instituce ČR jsou
uvedeny na Seznamu měnových finančních institucí České národní banky). Výše finanční podpory je
stanovena ve finančních dokumentech. Vyplnění čísla účtu (v případě jiné banky než KB a.s. také IBAN
a SWIFT kódu) do online přihlášky je jednou z podmínek vystavení Účastnické smlouvy a převodu
stipendia.

33) Proč musím mít Eurový účet a nestačí mít korunový.
Univerzita obdrží od Evropské komise finanční prostředky v eurech a převádí je pouze na eurové účty
studentů, aby nedocházelo k potížím s případnými poplatky za převod částky z cizí měny, který by
mohla způsobit, že student obdrží jinou částku, než na jakou má nárok. Byť se většinou jedná o několik
desítek korun, univerzita nemůže studentovi zaslat jinou částku, než na jakou má právoplatný nárok. 

34) Jak je to s Eurovým účtem, pokud jsem ze Slovenska?
Stipendium lze zaslat pouze na účet, vedený u české banky – viz výše. Není tedy možné zaslat jej na
eurový účet vedený u slovenské banky. 

35) Mohu si nechat zaslat stipendium na účet Revolut?
Ne, není to možné. Revolut nefiguruje na Seznamu měnových finančních institucí České národní
banky a nejedná se tedy o rezidentní finanční instituci. Je to podobné jako s účtem vedeným u
slovenské banky. 

VI. Během pobytu 

36 )Co mám dělat, když po příjezdu budu muset změnit vybrané předměty (např. protože nejsou
vyučovány nebo se překrývají s jinými)?
To se stává docela často, protože předměty, které sis původně vybral(a) nemusí být nakonec
vyučovány, nebo se přesunou na čas, který se ti nehodí. Naštěstí není změna příliš komplikovaná.
Otevři si online přihlášku a vyplň změnu studijního plánu – formulář najdeš tam, kde jsi vyplňoval(a)
svůj původní plán. Vygeneruj si PDF se změnami a ten odešli na svou domácí fakultu ke schválení. 

37) Jak mám postupovat, pokud chci svůj pobyt prodloužit?
Je třeba napsat na fakultu a svůj záměr sdělit fakultnímu koordinátorovi. Prodloužení pobytu by sis
měl/a rozmyslet a požádat o něj nejlépe alespoň dva měsíce před původně plánovaným koncem
pobytu. Podle pravidel Erasmu musí být prodloužení schváleno nejpozději měsíc před plánovaným
koncem pobytu a je dobré mít dostatečnou rezervu, protože je třeba podepsat dodatek ke smlouvě,
což až na výjimky probíhá na dálku, prostřednictvím pošty a ta se může snadno zatoulat nebo putovat
dlouho. Prodloužení je možné pouze ze zimního semestru na letní.
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38) Mohu prodloužit svůj Erasmus pobyt do dalšího akademického roku?
 Nikoli, prodloužení je možné pouze ze zimního semestru na následující letní semestr.

39) Co se stane, když nedosáhnu minimálního požadovaného počtu kreditů? 
Takové případy se řeší individuálně a samozřejmě hodně záleží na tom, proč se ti nepodařilo získat
potřebné kredity – mohla se ti do cesty postavit závažná zdravotní indispozice nebo jiná mimořádná
událost a potom tě samozřejmě nehodíme do jednoho pytle s někým, kdo prostě svůj pobyt jen
nezvládl. O vracení stipendia či jiném postihu rozhodne fakultní komise po zvážení případu. Rozhodně
ale budeš mít příležitost nedostatek kreditů vysvětlit. 

40) Smím přijet na Vánoční (Velikonoční) svátky domů?
Jasně, a nejen na svátky! Domů na návštěvu se můžeš vypravit kdykoli.

41) Musím za dobu, kdy budu na Erasmu, platit školné na fakultě/poplatky za delší studium?
Ano, zahraniční studenti v cizojazyčných programech dál platí standardní školné. Pokud už máš
vyměřené poplatky za své studium, je třeba je platit i za období, kdy jsi na Erasmu, protože máš stále
aktivní studium na své fakultě. V době výjezdu musíš být aktivním studentem UK. 
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