
 

ERASMUS 2019/2020 srovnání 
 Erasmus studijní pobyt Erasmus praktická stáž 

Minimální 
délka 

1 semestr 2 měsíce (=60 dnů) 

Průměrná 
délka 

4-5 měsíců 2-5 měsíců 

Maximální 
délka  

2 semestry (= cca 10 měsíců) Až 12 měsíců 

Počátek 
mobility 

Dle harmonogramu partnerské univerzity  Začátek dle dohody se zaměstnavatelem – kdykoliv 
během kalendářního roku 

Činnost Studium na partnerské univerzitě Pracovní činnost (obvykle 40h/týden) 

Destinace Pouze tam, kde je uzavřena bilaterální 
smlouva – partnerských univerzit má FF UHK 

cca 60, každá smlouva je na určitý obor 

Státy zapojeny do programu -  EU státy: Belgie, 
Bulharsko, Chorvatsko, Dánsko, Estonsko, Finsko, 
Francie, Irsko, Itálie, Kypr, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, 
Maďarsko, Malta, Německo, Nizozemí, Polsko, 
Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Řecko, Slovensko, 
Slovinsko, Španělsko, Švédsko, Velká Británie  
Země EHP: Island, Lichtenštejnsko, Norsko  
Kandidátské země: Turecko, Bývalá jugoslávská 
republika Makedonie, Srbsko 

Jak danou 
instituci 
kontaktovat 

Po úspěšném výběrovém řízení nominuje 
studenta na partnerskou univerzitu FF UHK 

Je nutné aktivně hledat a oslovovat potencionální 
zaměstnavatele (podmínka – propojení obsahu stáže a 

oboru studia na FF UHK) 

Stipendia 3 skupiny států 
 – stipendia 390 EUR, 540 EUR a 630 EUR 

3 skupiny států  
– stipendia 540 EUR, 690 EUR a 780 EUR 

DEADLINE Podzim 2019 Průběžně do vyčerpání fin. prostředků 

Kredity Je doporučeno přivézt 30 kreditů ze 
semestrálního studijního pobytu, min. je 

nutné přivézt 15 kreditů. Studované 
předměty musí souviset se studiem na FF 
UHK, pokud je tato podmínka splněna, tak 

jsou uznány jako povinně volitelné. V případě 
shody studovaného předmětu s obsahem 

povinného předmětu na FF, lze uznat i jako 
povinné. 

Za každý měsíc stáže student obdrží 5 kreditů – uznáno 
jako povinně volitelné, ve specifických případech jako 

povinné či volně volitelné. 

Kde hledat 
informace 

http://www.naerasmusplus.cz/cz/mobilita-osob-vysokoskolske-vzdelavani/pro-studenty/ 
http://erasmus-databaze.naep.cz/modules/erasmus/ 

 Weby partnerských univerzit – odkazy jsou 
v nabídce partnerských univerzit 

http://www.iagora.com/work/en/internships 
http://www.globalplacement.com/ 
https://www.entrypark.com/home 

http://ecs.ihu.edu.gr/co/erasmus/list-erasmus-placement-
offers 

http://www.praxisnetwork.eu/ 
http://www.eurodesk.cz/ 

https://www.facebook.com/stazujeme.cz/ 
http://erasmusintern.org 

http://aiesec.org/ 
http://www.traineesearch.com/ 

http://www.eurodyssee.eu/traineeship-
offers/backend/traineeship-list.html 

Výhody Předomluvená mobilita Svoboda, kam jet 

Koordinátor 
na FF 

Mgr. Markéta Machačová 
marketa.machacova@uhk.cz  

Mgr. Martina Eliášová 
martina.eliasova@uhk.cz  
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