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ERASMUS DAYS 2021

10:00 – 10:50 Možnosti výjezdů nejen na Erasmus, podmínky 

pobytů (stipendia, kredity, administrativní pokrytí)

Zdeňka Pulicarová, Zahraniční oddělení FF MU

11:00 – 11:15 Prostor pro vaše dotazy, sdílení zkušeností, diskuze

11:15 – 12:00 Představení japonské kultury, jak vnímá 

japonský student české prostředí

Sora Nadayoshi a Riko Kumakura, Rikkyo Uni, Japonsko

12:15 Ochutnávka tradiční japonské kuchyně
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Erasmus+ Evropa – studijní pobyty

̶ Zapojeno 27 členů EU (+VB, Norsko, Island, Lichtenštejnsko, 

Turecko, Srbsko a Makedonie)

̶ Délka pobytu 3 - 12 měsíců

̶ Stipendia 420 – 519 €

̶ Výběrová řízení 2-3x ročně (únor, květen, doplňkové kolo v září)

̶ Min. 20 ECTS za semestr ze zahraničí (vázáno na stipendium)

̶ Elektronická přihláška v ISOIS

̶ Nejbližší výběrové řízení - únor 2022 pro pobyty v AR 2022/23

https://czs.muni.cz/cs/student-mu/studijni-pobyty/erasmus-evropa
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Erasmus+ praktické stáže

̶ Sami si hledáte a vybíráte, pobyt není vázán na smlouvu 

podepsanou konkrétními ústavy/fakultami/univerzitami

̶ Délka pobytu 2 - 12 měsíců

̶ Stipendium 600 – 699 €

̶ Možnost opakovaných výjezdů

̶ Možnost absolventské stáže

̶ Elektronická přihláška v ISOIS

̶ Nejbližší deadline 31.10.2021

https://czs.muni.cz/cs/student-mu/prakticke-staze/erasmus
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Chcete jet na Erasmus?

1) Navštivte web CZS a zjistěte si obecné podmínky programu 

2) Navštivte web své katedry a zjistěte, kam můžete vyjet

https://www.phil.muni.cz/...

3) Kontaktujte svého oborového koordinátora a zjistěte od něj 

konkrétní podmínky a termíny – většinou se hlásí prosinec - únor 

na další akademický rok

https://czs.muni.cz/cs/student-mu/studijni-pobyty/erasmus-evropa
https://www.phil.muni.cz/o-nas/organizacni-struktura/219917-zahranicni-oddeleni/koordinatori-zahranicnich-pobytu
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Uznávání kreditů z pobytů v zahraničí

̶ jasná pravidla jak uznávat – viz web CZS

̶ pověřená osoba katedry/ústavu/fakulty (každá katedra/ústav má 

svého oborového koordinátora/pověřenou osobu zodpovědnou za 

podepisování LA) 

̶ způsob uznání zná student před odjezdem/nebo ve 30 dnech po 

začátku pobytu

̶ uznáváme i za povinné/povinně volitelné předměty

https://czs.muni.cz/cs/student-mu/informacni-zdroje/evidence-a-uznavani-pobytu
https://www.phil.muni.cz/o-nas/organizacni-struktura/219917-zahranicni-oddeleni/koordinatori-zahranicnich-pobytu
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Jak to celé probíhá?
̶ Sledujete web katedry, CZS, fakultní web

̶ Podáte si přihlášku v rámci vypsaného výběrového řízení

̶ Po potvrzené nominaci a po zveřejnění kurzů hostitelské univerzity: 

̶ zakládáte v ISu evidenci studijního pobytu

̶ vyplňujete elektronicky v ISOISu Learning Agreement (LA - studijní smlouvu), která jde na 

schválení všem zainteresovaným osobám (domácí oborový koordinátor, zodpovědná 

osoba z hostitelské instituce)

̶ Po schválení LA stahujete .pdf a ukládáte do Evidence pobytu v ISu k 

vašemu založenému pobytu

̶ Teprve v tomto okamžiku žádáte o stipendium

̶ Užijete si pobyt a po skončení do Evidence pobytu v ISu nahráváte Výpis 

známek (ToR) a Potvrzení o délce pobytu (Confirmation of study period)

https://czs.muni.cz/images/files/outgoing/informacni_zdroje/postup_kroku_pri_vyplnovani_zaznamu_evidence_v_IS.pdf
https://czs.muni.cz/cs/student-mu/informacni-zdroje/evidence-a-uznavani-pobytu
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FAQ pobyty v zahraničí I

̶ Jak dlouho dopředu mám svůj výjezd plánovat? => zahraniční pobyty se 

plánují rok dopředu

̶ Lze vyjet i přes vedlejší obor, pokud mám sdružená studia? => ano

̶ Lze vyjet opakovaně? => ano

̶ Lze vyjet po skončení studia jako absolvent? => praktická stáž Erasmus+ (do 

12 měsíců od skončení studia)

̶ Podle čeho se mi vypočítává stipendium? => každý program má jinou výši 

stipendia
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FAQ pobyty v zahraničí II

̶ Jaké jsou součásti přihlášky? => CV, Motivační dopis, Doporučující dopis, Výpis 

známek, Potvrzení o studiu, studijní plán, jazykový certifikát, pasová fotka, kopie 

pasu (platný pas)

̶ Bude mi stipendium stačit k pokrytí nutných výdajů? => mělo by pokrýt většinu 

povinných výdajů, počítejte však se spoluúčastí

̶ Jak je to s Erasmem do Velké Británie v návaznosti na Brexit? => nyní se stále 

vyjíždí, od AR 22/23 dále by měly platit nové smlouvy

̶ Můžu se spojit se studenty, kteří mají pobyt za sebou?

http://erasmus-databaze.naep.cz/modules/erasmus/

https://isois.ois.muni.cz/cs/final-reports/application/

http://erasmus-databaze.naep.cz/modules/erasmus/
https://isois.ois.muni.cz/cs/final-reports/application/
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Jak se vyjíždí na naší fakultě? 
CEEPUS

̶ středoevropský výměnný univerzitní program; www.ceepus.info

̶ Albánie, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Černá Hora, Česká republika, Chorvatsko, Maďarsko, Makedonie, Moldavsko, 

Polsko, Rakousko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko, Srbsko, Priština, Prizren a Peja v Kosovu

̶ pro pregraduální studenty od ukončeného druhého semestru, postgraduální studenty

̶ sítě nebo freemovers (zpravidla jen jarní semestr)

Mezifakultní smlouvy

̶ Zagreb, Zadar, Plovdiv, Bělehrad, Petrohrad, Kyjev, Lvov, Wroclaw, Krakow, Poznań (slavistika)

̶ Petrozavodsk/Rusko (slavistika, jazykověda, historie, klasická studia)

̶ Rikkyo/Japonsko, Ryukoku/Japonsko (japanistika)

̶ Tianjin/Čína, Qufu/Čína, Zhejiang/Čína (čínská studia)

̶ Soochow University/Taiwan (anglistika)

̶ Polytechnic University/Hong Kong (čínská studia, anglistika)

̶ Celofakultní: Chi Nan University/Taiwan, Jeju/Korea, Rikkyo/Japonsko, Polytechnic Uni/Hong Kong, National Taiwan Normal

University/Taiwan

http://www.ceepus.info/


Filozofická fakulta MU11

Mezivládní dohody – kvóty a výběrová řízení
Kvóty: přihlášky + požadované přílohy se odevzdávají na našem odd., které přihlášky také vyhodnocuje

Čína, Chorvatsko, Makedonie, Rusko, Slovensko, Slovinsko nebo Švédsko

Výběrová řízení: přihlášky se posílají rovnou na AIA

https://www.dzs.cz/program/akademicka-informacni-agentura

ALBÁNIE, BELGIE - francouzské společenství, BULHARSKO, ČÍNA, EGYPT, ESTONSKO, FRANCIE,

GRUZIE, ITÁLIE, IZRAEL, JAPONSKO, KOREJSKÁ REPUBLIKA, LITVA, LOTYŠSKO, MAĎARSKO,

MAKEDONIE, MEXIKO, MONGOLSKO, NĚMECKO - Bavorsko, NĚMECKO - stipendia DAAD, PERU,

POLSKO, PORTUGALSKO, RAKOUSKO - Aktion, RUMUNSKO, RUSKO, ŘECKO,

SLOVENSKO, ŠPANĚLSKO, ŠVÝCARSKO, UKRAJINA, VIETNAM

Máme fakultní stipendijní fond a nabídku různých druhů stipendijních programů

̶ Podpora dlouhodobých zahraničních mobilit

̶ Podpora mezinárodní mobility studentů doktorských studijních programů

̶ Kompenzační podpora mobilit Erasmus+

̶ Speciální grant pro krátkodobé mobility

http://www.dzs.cz/cz/akademicka-informacni-agentura/
http://www.dzs.cz/cz/akademicka-informacni-agentura/stipendia/?type_id=5&country_id=7
http://www.dzs.cz/cz/akademicka-informacni-agentura/stipendia/?type_id=5&country_id=9
http://www.dzs.cz/cz/akademicka-informacni-agentura/stipendia/?type_id=5&country_id=8
http://www.dzs.cz/cz/akademicka-informacni-agentura/stipendia/?type_id=5&country_id=10
http://www.dzs.cz/cz/akademicka-informacni-agentura/stipendia/?type_id=5&country_id=11
http://www.dzs.cz/cz/akademicka-informacni-agentura/stipendia/?type_id=5&country_id=12
http://www.dzs.cz/cz/akademicka-informacni-agentura/stipendia/?type_id=5&country_id=13
http://www.dzs.cz/cz/akademicka-informacni-agentura/stipendia/?type_id=5&country_id=54
http://www.dzs.cz/cz/akademicka-informacni-agentura/stipendia/?type_id=5&country_id=16
http://www.dzs.cz/cz/akademicka-informacni-agentura/stipendia/?type_id=5&country_id=17
http://www.dzs.cz/cz/akademicka-informacni-agentura/stipendia/?type_id=5&country_id=18
http://www.dzs.cz/cz/akademicka-informacni-agentura/stipendia/?type_id=5&country_id=20
http://www.dzs.cz/cz/akademicka-informacni-agentura/stipendia/?type_id=5&country_id=20
http://www.dzs.cz/cz/akademicka-informacni-agentura/stipendia/?type_id=5&country_id=21
http://www.dzs.cz/cz/akademicka-informacni-agentura/stipendia/?type_id=5&country_id=22
http://www.dzs.cz/cz/akademicka-informacni-agentura/stipendia/?type_id=5&country_id=23
http://www.dzs.cz/cz/akademicka-informacni-agentura/stipendia/?type_id=5&country_id=24
http://www.dzs.cz/cz/akademicka-informacni-agentura/stipendia/?type_id=5&country_id=26
http://www.dzs.cz/cz/akademicka-informacni-agentura/stipendia/?type_id=5&country_id=27
http://www.dzs.cz/cz/akademicka-informacni-agentura/stipendia/?type_id=5&country_id=59
http://www.dzs.cz/cz/akademicka-informacni-agentura/stipendia/?type_id=5&country_id=59
http://www.dzs.cz/cz/akademicka-informacni-agentura/stipendia/?type_id=5&country_id=30
http://www.dzs.cz/cz/akademicka-informacni-agentura/stipendia/?type_id=5&country_id=31
http://www.dzs.cz/cz/akademicka-informacni-agentura/stipendia/?type_id=5&country_id=32
http://www.dzs.cz/cz/akademicka-informacni-agentura/stipendia/?type_id=5&country_id=33
http://www.dzs.cz/cz/akademicka-informacni-agentura/stipendia/?type_id=5&country_id=34
http://www.dzs.cz/cz/akademicka-informacni-agentura/stipendia/?type_id=5&country_id=35
http://www.dzs.cz/cz/akademicka-informacni-agentura/stipendia/?type_id=5&country_id=37
http://www.dzs.cz/cz/akademicka-informacni-agentura/stipendia/?type_id=5&country_id=38
http://www.dzs.cz/cz/akademicka-informacni-agentura/stipendia/?type_id=5&country_id=42
http://www.dzs.cz/cz/akademicka-informacni-agentura/stipendia/?type_id=5&country_id=44
http://www.dzs.cz/cz/akademicka-informacni-agentura/stipendia/?type_id=5&country_id=46
https://www.phil.muni.cz/o-nas/organizacni-struktura/219913-studijni-oddeleni/stipendia
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AKTION
- Česká republika – Rakousko; http://www.dzs.cz/cz/aktion-ceska-republika-rakousko/

- studijní pobyty pro přípravu diplomové nebo disertační práce pro studenty Mgr a PhD programů (1 – 5 měsíců), lze obdržet jen 1x v 

rámci stupně studia

- letní jazykové školy: třítýdenní

DAAD (German Academic Exchange Service)
- studium v Německu; www.daad.de

Stipendia Fulbrightovy komise
- Mezivládní dohoda mezi ČR a USA: stipendijní programy pro výměny do USA (humanitní obory)

- www.fulbright.cz

Další programy administrované CZS: partnerské univerzity, ISEP (International Student Exchange program), Erasmus+ ICM etc.

Freemover
- Sami si vybíráte univerzitu

Erasmus pracovní stáže
- Erasmus+ pracovní stáž: práce v zahraniční instituci, za níž dostáváte stipendium od Erasmu

http://www.dzs.cz/cz/aktion-ceska-republika-rakousko/
http://www.daad.de/
http://www.fulbright.cz/
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Deadlines

̶ CEEPUS 31.10. 2021 na JS 2022, 15. 6. 2022 na PS 2022; 

CEEPUS Freemovers 30.11. 2021 na JS 2022

̶ AKTION 31.10. 2021 na JS 2022, 15. 3. 2022 na PS 2022

̶ Erasmus+ praktické stáže: 31.10. 2021, 31. 1. 2022, 30. 4. 2022, 31. 7. 2022 na 

další AR

̶ Partnerské smlouvy, ISEP, Erasmus+ ICM: 15. 12. 2021, doplňkové 1. 6. 2022 na 

JS 2023

̶ Fakultní smlouvy: dle DL kateder

̶ Erasmus+ Evropa: únor 2022, květen 2022 (+září 2022) - na další AR
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Zahraniční oddělení Filozofické fakulty

̶ A. Nováka 1, budova C, 1. patro vlevo (chodba sdílená se 

Studijním odd.), poslední dveře vpravo

̶ úřední hodiny: po, út, st, pá 9 – 12

̶ e-mail: int@phil.muni.cz

̶ web: Student – Do světa

̶ facebook: Filozofická fakulta Masarykovy univerzity

̶ fb skupina Zahraniční stáže a stipendia

mailto:int@phil.muni.cz
https://www.phil.muni.cz/student/do-sveta

