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• Praktická stáž — informace:
Web JU:

• https://www.jcu.cz/mezinarodni-spoluprace/zahranicni-pobyty/erasmus-plus/informace-pro-
vyjizdejici-studenty-pracovni-staz-2

Web FF JU:
• http://www.ff.jcu.cz/zahranicni-vztahy/informace-pro-studenty-1/erasmus-erasmus-

1/erasmus-prakticka-staz

Podmínky a termíny VŘ: https://www.ff.jcu.cz/zahranicni-vztahy/vyberova-rizeni

• přihláška, motivační dopis v ČJ, motivační dopis v AJ
• 14. 5. 2021 (ještě z VŘ 2020/2021, výjezdy pouze do 30. 9. 2021, stipendium ještě 699 EUR)
• 29. 10. 2021
• 14. 1. 2022
• 13. 5. 2022

ERASMUS+: Erasmus



PRAKTICKÉ STÁŽE
 student byl vybrán v řádně vyhlášeném výběrovém řízení;
 student musí být po celou dobu svého výjezdu řádně zapsán ke studiu na fakultě,

přes kterou pobyt realizuje, studium nesmí ukončit ani přerušit;
 STUDENT MŮŽE STUDOVAT JAKÝKOLIV ROČNÍK STUDIA
 délka stáže minimálně 2 měsíce (resp. 60 dní) a maximálně 12 měsíců
 obdržíte finanční příspěvek na částečné pokrytí pobytových a cestovních nákladů (Velká Británie – 699

EUR/měsíc pro AR 20/21; 750 EUR/měsíc pro AR 21/22)

PŘED VÝJEZDEM
 student si s organizací sám dojedná podpis Learning Agreement for Traineeship (i pro virtuální mód, na

který ale nenáleží grant – viz dále)
 formulář ke stažení zde

 třístranná dohoda – podepisuje:
 student vyjíždějící na mobilitu
 zahraniční organizace
 akademický koordinátor na ústavu = pověřená osoba (viz zde snímek 6)

 musí obsahovat přesná data počátku i konce (od-do: datum, měsíc, rok)
 poté LAT ke kontrole na Oddělení pro zahraniční vztahy
 následně podpis účastnické smlouvy u paní dr. Jany Dvořákové na Útvaru pro zahraniční vztahy

Rektorátu JU a to nejpozději 10 dní před nástupem na zahraniční instituci

Podmínky



NÁVRAT

 při návratu student musí přivézt originálně podepsaný Learning Agreement for
Traineeship v části After the Mobility a odevzdat jej na Oddělení pro zahraniční vztahy
do 10 pracovních dní ode dne ukončení pobytu

 dále vyplnit zprávu ze studijního pobytu (Final Report)
 vyplňujete online, přihlašovací údaje Vám budou zaslány na e-mail
 zprávu si uložte do počítače, abyste ji mohli předložit v případě technických

potíží
 vyplnit nejpozději do 30 dnů od obdržení výzvy

Podmínky



• Student je povinen sám si bezodkladně zjistit migrační podmínky výjezdu a vyřídit víza v případě, 
že jsou požadována:

• vždy je nezbytný všemi stranami podepsaný LAT
• mobility v délce do 6 měsíců nemusí, ale mohou vyžadovat víza, proto je nezbytné se důkladně informovat 

(viz odkazy níže)
• „Visiting the UK: EU, EEA and Swiss citizens and other non-visa nationals do not require a visa to enter the UK when visiting the 

UK for up to 6 months. All migrants looking to enter the UK for other reasons (such as work or study) will need to apply for 
entry clearance in advance.“

• Od 30. 9. 2021 bude nezbytný pro vstup na území UK cestovní pas (OP nebude dostačující). 

• Zahraniční oddělení studentovi potvrdí dokumenty nezbytné pro žádost o vízum (potvrzení o 
přidělení stipendia Erasmus+, potvrzení o studiu atd.)

• Informace zde:
• https://www.gov.uk/uk-border-control
• https://www.gov.uk/standard-visitor-visa
• https://www.gov.uk/browse/visas-immigration/eu-eea-commonwealth
• https://www.gov.uk/guidance/new-immigration-system-what-you-need-to-know#visiting-the-uk

• https://www.mzv.cz/london/cz/konzularni_a_vizove_informace/brexit/cestovani_ceskych_obcanu.html
• https://www.mzv.cz/london/cz/konzularni_a_vizove_informace/imigracni_pravidla_pro_obcany_eu_platna/ja

ka_pravidla_budou_platit_pro_bezne.html
• https://www.mzv.cz/london/cz/konzularni_a_vizove_informace/imigracni_pravidla_pro_obcany_eu_platna/in

dex.html

Brexit



• Aktuální podmínky pro cestování do Spojeného království platné od 15. února 
2021

• Všichni cestující do Anglie ze zahraničí musí od 15.2. k již požadovaným 
předletovým testům absolvovat navíc další testy PCR ve 2. a 8. dni 
karantény. Testy je nutné rezervovat JIŽ PŘED CESTOU DO UK online na portálu.

• https://www.mzv.cz/london/cz/aktuality/aktualni_podminky_pro_cestovani_do_
1.html

• https://www.gov.uk/coronavirus

COVID-19



COVID-19



• STUDENT JE POVINEN SI UCHOVÁVAT DOKLADY 
O UBYTOVÁNÍ, LETENKY apod.

• Student musí předem nahlásit předčasný návrat ze zahraničí na Oddělení pro 
zahraniční vztahy, písemně jej odůvodnit a vyčkat schválení ze strany JU/DZS.

• Pro návraty z pobytů, u nichž nebude dodržena minimální délka fyzické 
přítomnosti 2 měsíců v zahraničí, platí povinnost vrátit celou výši stipendia.

• Na virtuální mobilitu studentovi nenáleží stipendium.

COVID-19



DĚKUJI ZA POZORNOST

zahranici@ff.jcu.cz
smidova@ff.jcu.cz


