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v 10 krocích
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Přihlášku (+ případné přílohy a jazykový
certifikát) odevzdej do 5.2.2021
referentkám zahraničního oddělení.
Nyní jsi přihlášen/a na konkurz konaný dne
10.3.2021.

Přihláška na konkurz
programu Erasmus+
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Odevzdání přihlášky

Přihlášku stáhni na webu 1. LF UK
(sekce STUDENTI/Studium v
zahraničí/Erasmus/Formuláře) a
vyplň na PC. Referentka studijního
oddělení vyplní tvůj studijní průměr.

Konkurz programu
Erasmus+
Do pátku dne 5.3.2021 obdržíš
e-mailem informace k času, kdy se
dostavíš ke konkurzu. Skupiny studentů
budou rozděleny podle jazyka 1. zvolené
univerzity v přihlášce.
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Výsledky konkurzu
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Learning Agreement
Veškeré požadované dokumenty včetně
Learning Agreementu UK (sestavíš si studijní
plán) se po domluvě s koordinátorem odesílají
zahraniční univerzitě.
Založíš si cizoměnový (EUR) účet.

Koordinátor odešle tvou nominaci zahraniční
univerzitě. Po potvrzení nominace si založíš
přihlášku v online aplikaci Erasmus:
https://is.cuni.cz/webapps/
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Akceptace a pojištění
Vyplníš povinný jazykový test
(zašle Evropská kancelář RUK).
Po akceptaci zahraniční univerzitou
přijdeš na vyzvání převzít Rozhodnutí
děkana o přiznání stipendia. Zajistíš
si pojištění veškerých léčebných
výdajů platného pro cílovou zemi. V
souvislosti s výkonem pracovní stáže
v zahraničí si student také zajistí
pojištění odpovědnosti za
způsobenou škodu.

Nominace + online
aplikace Erasmus

Účastnická smlouva
V Evropské kanceláři RUK podepíšeš
Účastnickou smlouvu. Na cizoměnový účet
(EUR) obdržíš stipendium pro tvůj zahraniční
pobyt.
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Zahraniční pobyt
Pokud nastanou jakékoliv změny
ve studijním plánu, neprodleně
informuješ e-mailem koordinátora.

Několik dní po konání konkurzu uvidíš výsledky
na webu Fakulty v Novinkách a v Aktuální nabídce
v sekci Erasmus a stáže.
Do jednoho týdne od výsledků povinně
potvrdíš e-mailem na anna.jezberova@lf1.cuni.cz
souhlas s vybranou zahraniční univerzitou včetně
semestru.
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Povinnosti po návratu

Evropská kancelář RUK musí obdržet
originály závěrečných dokumentů:
- Confirmation of study period,
- Transcript of records.
Kopie dokumentů zašli nebo přines koordinátorovi
a nahlaš počet uznaných kreditů po návratu.

Oddělení pro vědeckou činnost a zahraniční styky
Mgr. Anna Jezberová
anna.jezberova@lf1.cuni.cz, 224 964 358

