www.naerasmusplus.cz

Vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahů Praha,o.p.s. pořádá
výměnné studijní pobyty v zahraničí ve vzdělávacím programu Erasmus+.
V rámci tohoto programu uzavřela VŠMVV smlouvy o bilaterální spolupráci s
partnerskými univerzitami v těchto zemích:

Bulharsko / Varna
Francie / Paříž /
Portugalsko / Brgança
Řecko / Thessaloniki
Slovensko/Bánská B.
Slovensko / Trenčín
Slovensko/Skalica
Švédsko/Dalarna
Turecko / Mersin
Polsko / Wroclaw
Německo/Bremen


Studium je jednosemestrální (zimní nebo letní semestr) s možností prodloužení v průběhu studia v
zahraničí.



Požadovaným jazykem pro studium na uvedených univerzitách je většinou angličtina.



Finanční příspěvek na krytí zvýšených osobních nákladů z grantu EU činí 300 – 500 € na měsíc (v
závislosti na zemi pobytu). Finanční podpora je tedy určena na pokrytí části nákladů souvisejících se
studiem v zahraničí, tzn. na cestovní výdaje a na vyšší životní náklady v hostitelské zemi, nikoliv však
na úhradu veškerých nákladů.



VŠMVV uzavře se studenty, vybranými ke studiu v zahraničí, dohodu specifikující podmínky vyslání a
studijní program z hlediska výběru předmětů. Současně budou stanoveny předměty, jejichž studium v
zahraničí bude následně uznáno VŠMVVP.



Podmínkou účasti v programu je řádné ukončení 1. ročníku vysoké školy.



Po celou dobu studia v zahraničí musí být student řádně zapsán ke studiu na VŠMVV, tzn., že nemůže
ukončit studium na VŠMVV před ukončením studijního pobytu v zahraničí ( na př. absolvováním
státních závěrečných zkoušek a pod.).



VÝBĚR STUDENTŮ, kteří se zajímají o studijní pobyt v rámci programu ERASMUS, je v kompetenci
VŠMVVP. Vysoká škola zajistí, aby výběr byl prováděn nestranně, transparentně a koordinovaně.
Podle pokynů EK a Národní agentury pro evropské vzdělávací programy v ČR zajistí informovanost
všech studentů o možnosti přihlásit se do výběrového řízení a zajistí rovněž rovný přístup ke všem
studentům, splňujícím podmínky pro studium v zahraničí v rámci tzv. mobility studentů.
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Výběrové řízení ke studiu v zahraničí
proběhne v první týden v 02/2016
POKYNY PRO STUDENTY – ZÁJEMCE O STUDIUM V ZAHRANIČÍ
Zájem o studium v zahraničí v rámci programu ERASMUS+ je nutno projevit písemně - formou
motivačního dopisu (v SJ i AJ) a podáním přihlášky k výběrovému řízení, včetně připojení životopisu
(v SJ i AJ) a předat

nejpozději do pátku 18.12.2015 do 13:00 na studijním oddělení v Bratislavě
Od 1.1.2015 je pro všechny účastníky zahraniční mobility povinné jazykové testování před a po
skončení mobility, bez něj nelze grant získat, kdo nebude mít odpovídající výsledky, bude mu
přidělena licence na jazykový kurz, který absolvuje v průběhu trvání mobility a na konci zase
projde znovu hodnocením znalostí. To je oproti minulým rokům změna a novinka. Nově studenti
s výsledkem B1 musí povinně absolvovat v průběhu mobility online jazykový kurz.
Do Francie se v akademickém roce 2016/2017 plánují již oba semestry v angličtině, tato informace
zatím není ze strany zahraničního partnera potvrzena.
Do Bulharska nadále platí pouze zimní semestr, léto se vyučuje v bulharštině.
Maximální délka mobility může být za studijní cyklus 12 měsíců – a to jak studijní tak stáž. Minimum
pro stáž jsou 2 měsíce, pro studijní pobyt 3 měsíce.
Obecné informace o programu Erasmus+ www.naerasmusplus.cz
Podrobné informace pro studenty i pedagogy jsou na www.erasmusvsmvvp.webnode.cz

Tereza Čápová, DiS.
Erasmus Assistant
International Office
University College of International and Public relations
U Santošky 17
150 00 Prague 5
Czech Republic
+420 251 171 945
capova@vip-vs.cz
www.vip-vs.cz
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(základní informace pro rok 2016/2017)


Studium je jednosemestrální (možnost prodloužení v průběhu studia).



Zahájení studia zimní semestr akademického roku 2016/2017. Maximální délka mobility je
v součtu za studijní cyklus 12 měsíců.



Požadovaný jazyk pro studium na uvedených universitách je angličtina, pokud není stanoveno
jinak.



Finanční příspěvek na krytí zvýšených osobních nákladů z grantu EU je Eur 300 – 500 na
měsíc ( v závislosti na zemi studia). Znamená to, že finanční podpora je určena na pokrytí
části nákladů souvisejících se studiem v zahraničí, tzn. na cestovní výdaje a na vyšší životní
náklady v hostitelské zemi. Finanční podpora
Nepokrývá náklady spojené se studiem v zahraničí.



VŠMVV uzavře se studenty, vybranými ke studiu v zahraničí, dohodu, ve které budou
uvedeny podmínky vyslání a hlavně dohodnut studijní program z hlediska výběru předmětů.
Bude stanoveno, které předměty, studované v zahraničí, budou následně uznány VŠMVV.



Potřebné dokumenty před a po studiu v zahraničí:Learning Agreement,Application
Form,Účastnická smlouva,Transcript of Records,Confirmation of Erasmus study period



Podmínkou účasti v programu je řádné ukončení 1.ročníku vysoké školy.



Po celou dobu studia v zahraničí musí být student řádně zapsán ke studiu na VŠMVV, tzn., že
nemůže ukončit studium na VŠMVV před ukončením studijního pobytu v zahraničí ( např.
absolvováním státních závěrečných zkoušek a pod.).



Student musí uzavřít zdravotní pojištění na dobu zahraničního pobytu programu Erasmus



VYBĚR STUDENTU, kteří se zajímají o studijní pobyt v rámci programu ERASMUS, je v
kompetenci VŠMVV. Vysoká škola zajistí, aby výběr byl prováděn nestranně, transparentně a
koordinovaně. Podle pokynů EK a Národní agentury pro evropské vzdělávací programy v ČR
zajistí informovanost všech studentů o možnosti přihlásit se do výběrového řízení a zajistí
rovněž rovný přístup ke všem studentům, splňujících podmínky pro studium v zahraničí v
rámci tzv. mobility studentů.
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Země/Město

Název univerzity

Počet studentů

Webové stránky

Bulharsko/Varna

Varna Free University

2

http://www.vfu.bg

Polsko/Wroclaw

Wroclaw School of Banking

2

http://www.wsb.pl

Portugalsko/Bragança

Instituto Politécnico de Bragança

4

http://www.ipb.pt

Řecko/Thessaloniki

Technological Educational Institution of Thessaloniki

4

http://www.acc.teithe.gr

Švédsko/Dalarna

Högskolan Dalarna

4

http://www.du.se

Turecko/Mersin

Cag University

2

http://www.cag.edu.tr

Francie/Paříž

EFAP-Ecole Francaise des Attachés de Presse

4

http://www. efap.com

2

http://www.hs.bremen.de

et des Professionnels de la Communication
Německo/Brémy

Hochschule Bremen – University of applied sciences

4

