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Před zahraničním pobytem je nutné vyřídit tyto administrativní náležitosti.
Doporučujeme zachovat podobné pořadí jednotlivých kroků, s ohledem na jejich
časovou náročnost.
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Po nominaci byste měli od zahraniční univerzity obdržet e-mail potvrzující přijetí Vaší
nominace. To však ještě nutně nemusí znamenat Vaše přijetí ke studiu v zahraničí.
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S potvrzujícím e-mailem obvykle školy zasílají i důležité informace. Pokud tomu tak
není, lze tyto informace najít na webových stránkách zahraničních univerzit. Je na Vás,
abyste si požadavky univerzity zjistili a také splnili vše, co je třeba k Vašemu přijetí na
zahraniční univerzitu. Obdržíme-li důležité informace či dokumenty my, studentům je
co nejdříve přeposíláme.
Většina škol pro přijetí studenta požaduje vyplnění přihlášky. Ta bývá v „papírové
formě“ či online. Občas se setkáváme s tím, že univerzita požaduje obě tyto formy.
Pokud univerzita požaduje přihlášku, ale nemá předepsaný její formát, můžete použít
přihlášku ve formátu MENDELU, kterou máte k dispozici na našich webových
stránkách (zo.stud.mendelu.cz/dok_server/slozka.pl?id=78908;download=79590).
Dále to může být tzv. Transcript of Records (ToR), neboli výpis studijních výsledků, na
domácí/vysílající univerzitě (MENDELU). Ten Vám vydá Vaše studijní oddělení.
Některé školy také požadují určitý jazykový certifikát (např. FCE apod.). MENDELU
Vám může vystavit pouze potvrzení na základě absolvované jazykové zkoušky v rámci
výběrového řízení na Erasmus+. Tento dokument Vám potvrdí zahraniční referent Vaší
fakulty. Toto potvrzení odpovídá úrovni B2 a pro většinu zahraničních univerzit je
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dostatečné.
Důležité je zjistit si deadliny pro splnění všech požadavků.
Požadavky na formát dokumentů jsou také různé. Některým univerzitám stačí zaslání
scanů podepsaných dokumentů mailem, jiné zase vyžadují zaslání originálů poštou.
Proto si vše důkladně prostudujte a dokumenty vyřizujte včas. Prodloužení deadlinu
někdy pro zahraniční univerzitu není možné a pokud student nesplní požadavky ve
stanovených termínech, může to být důvodem k jeho nepřijetí.
Pokud univerzita požaduje zaslání dokumentů domácí univerzitou, rádi Vám s tímto
pomůžeme. Za správnost, kompletnost a včasné dodání všech podkladů však ručíte
Vy.
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Po úspěšném přihlášení Vám zahraniční škola obvykle zašle tzv. Letter of Acceptance,
neboli akceptační dopis (potvrzení o Vašem přijetí). Tento dokument může mít i
formát e-mailu. Většinou však bývá pouze přílohou a následně je zaslán originál
(studentovi/na Oddělení mezinárodních vztahů a internacionalizace – dále OMVI).
Musí však obsahovat přesná data Vašeho pobytu. Na základě těchto dat Vám pak
bude vystavena Účastnická smlouva (ÚS) a vypočtena výše stipendia.
V rámci Vašeho pobytu máte nárok na proplacení oficiálních aktivit, jako je orientační
týden, uvítací aktivity, intenzivní přípravný jazykový kurz aj. Opět je však musíte mít
podložené přesnými daty. Jazykového kurzu se můžete účastnit i na jiné, než
přijímající instituci.
Letter of Acceptance by měl také obsahovat Vaše jméno. Pokud některá z těchto
náležitostí na dokumentu chybí, je to důvod pro kontaktování univerzity s žádostí o
upřesnění (opět postačí vyjádření zahraničního koordinátora v mailu).
Do oficiálních aktivit se nezapočítává doporučený příjezd do zahraničí či dřívější
příjezd na základě Vaší iniciativy.
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Bez řádného Letter of Acceptance (hl. přesných dat) Vám nemůže být ÚS vystavena.
Opět můžete použít formulář MENDELU (k dispozici na
zo.stud.mendelu.cz/dok_server/slozka.pl?id=78908;download=138032).
Pokud originál Vašeho akceptačního dopisu přijde k nám na oddělení, budeme Vás
informovat.
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Zde je příklad akceptačního dopisu ve formátu e-mailu. Jak bylo popsáno výše, tato
forma je přijatelná. Nicméně takovýto dokument není akceptovatelný, protože na
něm chybí jméno studenta a hlavně přesná data pobytu. Na základě tohoto
dokumentu tedy není možné vystavit ÚS. Pokud byste podobný akceptační dopis
obdrželi, obraťte se co nejdříve na zahraniční univerzitu s žádostí o upřesnění dat
Vašeho pobytu (stačí mailem).
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Learning Agreement (LA) je závazná trojstranná studijní smlouva. Je uzavřená mezi
studentem, MENDELU a zahraniční univerzitou.
Aktuální nabídku předmětů uveřejňují zahraniční univerzity na svých webových
stránkách. Některé ji studentům zasílají e-mailem. Pokud přijde k nám na OMVI,
obratem Vám ji přepošleme.
Předměty, které chcete studovat v zahraničí si vybíráte dle Vašeho studijního
zaměření.

Při výběru je nutné dodržet podmínku odstudování odborných předmětů v minimální
výši 18 ECTS kreditů. Výjimku mají pouze doktorandi, kteří na studijním pobytu pracují
zejména na své dizertační práci. Jako doktorand můžete v zahraničí samozřejmě
studovat i nějaké předměty. Záleží však na dohodě s Vaším školitelem a požadavcích
fakulty. Některé fakulty po doktorandech požadují práci na dizertaci a odstudování
jednoho předmětu. Konkrétní požadavky Vaší fakulty na studijní pobyt naleznete na
fakultních webových stránkách. V rámci studijního pobytu Erasmus+ můžete studovat
také jazyky. Ty jsou však nad rámec Vašeho zahraničního studijního plánu a musí být
schváleny fakultou (stejně jako všechny ostatní předměty). Při nesplnění podmínky
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získání 18 ECTS kreditů z odborných předmětů vracíte poměrnou část grantu. Je tedy
důležité nejen si předměty správně zapsat, ale hlavně je odstudovat.
U LA je nutné použít formulář MENDELU
(zo.stud.mendelu.cz/dok_server/slozka.pl?id=78908;download=137381). Pokud má
zahraniční univerzita svůj vlastní formát, který vyžaduje, vyplníte oba dokumenty,
které pak budou obsahově totožné.
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Základní struktura LA je následující: v tabulce A se uvádí předměty, které budete
studovat v zahraničí, v tabulce B pak předměty, které Vám za ně budou uznány na
MENDELU.
Celkový součet kreditů v těchto dvou částech dokumentu by se měl rovnat. V
ojedinělých případech tomu může být jinak. Při pochybnostech s vyplňováním LA Vám
poradí Váš fakultní referent pro zahraniční záležitosti. Na našich webových stránkách
je k dispozici také pomocník pro vyplňování LA
(zo.stud.mendelu.cz/dok_server/slozka.pl?id=78908;download=138949).
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Takto vypadá formulář LA ve formátu MENDELU, který požadujeme. Na první straně
jsou údaje o všech třech stranách, které LA uzavírají (student, MENDELU a zahraniční
univerzita). Na straně druhé je výše popsaná tabulka A (pro předměty studované v
zahraničí).
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Na straně 3 je potom tabulka B (pro předměty, které Vám budou uznány na
MENDELU). Pod ní se nachází informace o pracovním jazyce mobility. Na základě
jazykové zkoušky, kterou jste absolvovali na MENDELU v rámci VŘ, uznáváme úroveň
B2 daného jazyka, proto je již v dokumentu „přednastavena“. Poslední část je pro
podpisy.
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Při vyřizování podpisů dodržujte následující postup: nejdříve si LA nechejte schválit na
fakultě MENDELU, poté na zahraniční univerzitě. Při tomto postupu předejdete
zvýšené administrativní zátěži Vašeho pobytu. Z praxe máme zkušenost, že zahraniční
univerzity schvalují téměř jakýkoliv dokument, který však nemusí být schválen Vaší
fakultou na MENDELU (např. kvůli nevhodnosti výběru předmětů apod.). Pokud tedy
postupujete při potvrzení LA opačným způsobem, než je zde uvedeno, vznikají nejen
zmatky (kvůli velkému množství změn), ale roste i časová náročnost vyřízení
dokumentu, což opět ovlivní podpis Vaší ÚS (respektive výplatu stipendia – viz níže).
Výhodou je, že LA od Vás nepotřebujeme v originále. Vše lze tedy řešit
prostřednictvím mailu. Scany však musí být kvalitní, aby všechny údaje byly dobře
čitelné.
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Zde se budeme věnovat řešením různých situací, které mohou při vyplňování
dokumentu LA nastat. Pokud po prostudování uvedených příkladů budete mít při
vyplňování LA pochybnosti, nebo nastane zcela jiná situace, se kterou si nebudete
vědět rady, obraťte se na referenta pro zahraniční záležitosti Vaší fakulty. Uvedené
příklady jsou pouze ilustrační. Pro jednoduchost v nich nejsou uvedeny reálné
předměty, ani dodržen požadavek na splnění odborných předmětů v minimální výši 18
ECTS kreditů.
LA – PŘ č. 1:

V zahraničí budete studovat biologii, fyziku a matematiku. Při porovnání sylabů
předmětů zjistíte, že za všechny předměty, kromě matematiky, jste našli na MENDELU
ekvivalenty, které však mají nižší kreditovou hodnotu, než májí dané předměty
v zahraničí. Tyto rozdíly budou dorovnány v položce Others. Ta slouží pro předměty,
které svůj ekvivalent na MENDELU nemají a udává se zde pouze jejich kreditová
hodnota. Biologie na MENDELU je pouze za 4 ECTS kredity, oproti 5 ECTS kreditům v
zahraničí. Rozdíl mezi těmito předměty tedy činí 1 ECTS kredit. Podobně je tomu i u
fyziky. Matematika v hodnotě 3 ECTS kreditů svůj ekvivalent na MENDELU nemá.
Všechny tyto údaje musejí být vyjádřeny položkou Others, tedy 1 + 1 + 3 = 5. Protože
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víte, že celkový součet kreditů v tabulce A a B by se měl rovnat, měl by Vám součet
kreditů v Others s předměty uvedenými v horní části tabulky B souhlasit s celkovým
součtem kreditů tabulky A.
Vždy řádně zkontrolujte celkové součty kreditů v jednotlivých tabulkách. Často v nich
bývají chyby.
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LA – PŘ č. 2:
Vámi vybrané předměty nemají na MENDELU ekvivalent.
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LA – PŘ č. 3:
V rámci studijního pobytu Erasmus+ vyjíždíte na doktorském stupni studia. V zahraničí
budete pracovat pouze na Vaší dizertační práci, která ale není nijak kreditově
ohodnocena. I v tomto případě je nutné vyplnit LA. U podpisu zodpovědné osoby na
vysílající instituci (MEDNELU), bude ale podpis Vašeho školitele.
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Nepodceňujte ani včasné vyřízení ubytování.
Ne všechny univerzity jej pomáhají zajistit a také ne všechny univerzity nabízejí
ubytování na kolejích. Je dobré si tyto informace co nejdříve zjistit na webových
stránkách školy. Některé univerzity zasílají informace o ubytování v základním
informačním balíčku (spolu s akceptačním dopisem apod.). Pokud podobné informace
obdržíme na OMVI, studentům je přeposíláme. Nemáte-li však žádné informace k
ubytování a nejsou-li k dispozici ani na webových stránkách univerzity, doporučujeme
kontaktovat koordinátora v zahraničí. V praxi se často stává, že i když má univerzita k
dispozici koleje, jejich kapacita je omezená a nebo je nutné zažádat do stanoveného
deadlinu. Proto není, co se ubytování týče, na co čekat.
Užitečné informace a doporučení studentů (nejen k ubytování), kteří již na pobytech
byli, naleznete např. v závěrečných zprávách ze zahraničních pobytů v UIS MENDELU
(www.mendelu.cz -> Rozcestník UIS -> UIS – přihlášení -> Portál veřejných informací –
Další informace o MENDELU -> Studijní informace – Zprávy ze zahraničních pobytů).
Dalšími dostupnými databázemi je např. Erasmate (http://erasmate.com/), nebo
databáze NAEP (http://erasmus-databaze.naep.cz/modules/erasmus/).
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Dalším krokem je zapsání Vašeho pobytu do UIS. Tento zápis provede Váš fakultní
referent pro zahraniční záležitosti na základě dat doložených v akceptačním dopisu
(vč. oficiálních aktivit – orientační týden, jazykový kurz apod.). Na fakultu odevzdáváte
kopii dokumentu. Bez tohoto kroku Vám nemůžeme vygenerovat Vaši ÚS.
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Všechny dokumenty budou nově odevzdávány/nahrávány do aplikace v UIS. K
tomuto účelu v UIS slouží aplikace Checklisty. Po zadání Vašeho pobytu do UIS
fakultním referentem se Vám v Portálu studenta (www.mendelu.cz -> Rozcestník UIS > UIS – přihlášení -> Moje studium – Portál studenta -> Moje zahraniční studium)
objeví příslušná ikonka.
Dokumenty vždy nahrávejte kompletní (např. se všemi podpisy). Doporučený formát
nahrávaných dokumentů je PDF. Pro každý dokument je určeno pouze jedno pole.
Pokud tedy potřebujete do systému nahrát napři. akceptační dopis a k němu
harmonogram s přesnými daty Vašeho pobytu, je třeba tyto dokumenty sloučit do
jednoho souboru. Akceptační dopis nahrajte, i když jste jej na fakultě odevzdali.
Dokument můžete upravovat/přehrávat, dokud není schválen příslušnou osobou.
Informace o tom, kdo schvaluje který dokument, je uvedena nad názvem dokumentu
v Print Screenu ze systému. „F“ značí Vašeho fakultního referenta pro zahraniční
záležitosti a „R“ rektorát (Oddělení mezinárodních vztahů a internacionalizace –
OMVI). Pokud je tedy třeba provést změnu již schváleného dokumentu, musíte
požádat příslušnou osobu, aby Vám dokument zpřístupnila (uvedla dokument do
stavu „neschválený“).
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Některá pole v Checklistu neslouží pro nahrávání dokumentů, pouze pro kontrolu. Je
to např. Shoda LA s ToR a EU-Survey. Příslušná osoba Vám do Checklistu opět zanese,
zda jste danou náležitost splnili.
Pokud dojde v průběhu Vašeho pobytu ke změnám, jako je změna ve studijní smlouvě
nebo prodloužení pobytu (více níže), musíte si rozhraní aplikace rozšířit. To provedete
prostřednictvím přidání příslušné události. Tím vznikne prostor pro nahrání dalších
dokumentů.
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Po zadání Vašeho pobytu do UIS fakultním referentem se Vám v Portálu studenta
(www.mendelu.cz -> Rozcestník UIS -> UIS – přihlášení -> Moje studium – Portál
studenta -> Moje zahraniční studium) zobrazí ikonka pro zadání bankovního spojení
pro studijní výjezd, stejně jako u Checklistů.
Pro Váš studijní pobyt je nezbytné mít účet vedený v eurech. Tento účet může být u
jakékoliv české banky. Doporučujeme Vám však zřídit si, alespoň na dobu pobytu,
účet u Komerční banky, a.s. Protože MENDELU funguje v režimu KB, jste při přijetí
stipendia osvobozeni od poplatků. U ostatních bank za přijetí platby platíte. Pro více
informací o balíčcích, které KB nabízí speciálně na výjezdy v rámci programu
Erasmus+, máte k dispozici prezentaci. Pokud se rozhodnete pro vyřízení EURO účtu u
KB, vezměte si s sebou na kteroukoliv pobočku Váš akceptační dopis a ISIC kartu. Dále
budete potřebovat potvrzení o Vaší nominaci na zahraniční univerzitu v rámci
programu Erasmus+, které Vám vydá referent pro zahraniční záležitosti Vaší fakulty.
EURO účet u KB je ideální si nechat zřídit na pobočce Merhautova 327/1 (Brno –
Černá Pole).
Poté, co máte zařízen svůj eurový účet, je nutné jej zadat do UIS. Bez informace, kam
Vám má přijít platba/stipendium, nelze z UIS vygenerovat Vaši ÚS. Pro jednodušší
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administraci Vašeho pobytu, zejména pak po návratu, prosím neomezujte v UIS dobu
platnosti účtu. Jakmile účet nebude aktivní a jakmile budete mít pobyt uzavřen, lze jej
ze systému kompletně odstranit.
Při zadávání čísla účtu si dejte pozor, ať jej nezadáte do jiné části systému. V UIS se
nachází informace např. o bankovním spojení pro ubytovací stipendium apod. Opět by
mohly vzniknout zbytečné komplikace.
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Na studijní pobyt se musíte řádně pojistit. Je nutné si vyřídit pojištění „MENDELU“.
Podkladem pro něj je tzv. návrh na vyslání, který je dostupný v UIS (www.mendelu.cz
-> Rozcestník UIS -> UIS – přihlášení -> eAgenda – Zahraniční cesty -> Nová cesta). Na
našich webových stránkách najdete návod na vyplnění návrhu
(zo.stud.mendelu.cz/dok_server/slozka.pl?id=78908;download=116358).
Doporučujeme, abyste do dat v návrhu zahrnuli i dny na cestu. Daty zadanými do
návrhu se totiž tvoří pojištění. Data cesty v návrhu se tedy nemusí shodovat s daty ve
Vašem akceptačním dopisu.

Návrh v UIS nejdříve podáte. Poté, co je Vám schválen příslušnou osobou na fakultě,
obdržíte notifikační e-mail, že je možné jej vytisknout. Návrh 2x vytiskněte – jeden
výtisk bude pro Vaši fakultu, druhý na pokladnu MENDELU. Pokud chcete kopii i pro
sebe, vytiskněte návrh 3x. Všechny výtisky si nechejte potvrdit referentem pro
zahraniční záležitosti Vaší fakulty. S takto připraveným návrhem lze na pokladně
uhradit pojištění.
Schválení Vašeho návrhu si samozřejmě můžete kontrolovat přímo v příslušné aplikaci
v UIS (viz návod výše). Návrh, který je v pořádku má u stavu stejný symbol, který je
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zobrazen na obrázku na tomto slidu (jako u hotové zkoušky :D).

20

Pokladna MENDELU se nachází v budově A. Nejjednodušší je jít hlavním vchodem,
poté do 2. patra a doprava. Dveře pokladny jsou hned ty první vpravo. Pokladna má
otevřeno každý den od 08:00 do 13:00. Dodržujte prosím otvírací dobu. Mimo
otevírací dobu není možné pojištění na pokladně uhradit.
Druhá pokladna je k dispozici v Lednici taktéž v budově A. Úřední hodiny jsou stejné,
jako pro studijní oddělení ZF. Na pokladnu v Lednici se lze dostavit individuálně po
domluvě s Ing. Janou Nečasovou.
Pojištění je možné platit pouze hotově. Protože doba Vašeho pobytu překračuje dobu
90 dní (minimální dálka pobytu v rámci programu Erasmus+ jsou 3 měsíce), platíte za
pojištění fixní sazbu 2990 Kč, která byla stanovena pojišťovnou.
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Pojištění je možné platit pouze hotově. Protože doba Vašeho pobytu překračuje dobu
90 dní (minimální dálka pobytu v rámci programu Erasmus+ jsou 3 měsíce), platíte za
pojištění fixní sazbu 2990 Kč, která byla stanovena pojišťovnou.
Všichni studenti i zaměstnanci MENDELU vyjíždějící do zahraničí musí být pojištěni
spolehlivým cestovním pojištěním dle rámcové smlouvy pro dané období. Toto
pojištění zajišťuje Evropská pojišťovna, a.s. (ERV).
Veškeré informace o pojištění najdete na našich webových stránkách (http://rseipm.mendelu.cz/cz/zahranicni_aktivity/cestovni_pojisteni).
Pokud chcete využít jiné komerční pojištění, musí být ve všech bodech stejného, nebo
vyššího rozsahu, než co nabízí pojišťovna ERV. V takovém případě musíte vypracovat
tabulku, ve které jednotlivé položky a výši jejich krytí srovnáte. Tento dokument
předložíte koordinátorovi na OMVI (rektorát).
Bez uhrazeného pojištění není opět možné podepsat ÚS.
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Každý student, účastnící se mobility v rámci programu Erasmus+ je povinen vyplnit
online jazykový test v rámci aplikace Online Linguistic Support (OLS). Tento test je
nutné vyplnit před i po mobilitě. Jedinou výjimku mají studenti, jejichž pracovním
jazykem na pobytu bude slovenština.
Před zadáním studentů do OLS bude všem vyjíždějícím zaslán hromadný e-mail.
Budete tak vědět, kdy výzvu k vyplnění testu očekávat. Informační e-mail generovaný
automaticky OLS systémem obsahuje návod pro Vaše přihlášení do systému, deadline
pro vyplnění prvního/vstupního testu a další zajímavé materiály (videa apod.). Tato
zpráva často padá do nevyžádané pošty nebo do SPAMU. Proto v období zadávání
studentů do systému kontrolujte i tyto složky ve Vašich e-mailových schránkách.
Pokud výzvu k vyplnění testu neobdržíte, je ve Vašem zájmu situaci řešit, aby Vám
vstupní test nepropadl. Bez vyplněného vstupního testu OLS není možné podepsat
ÚS. Kontaktní osobou pro záležitosti spojené s OLS je koordinátor studijních pobytů
Erasmus+ na OMVI.
V rámci systému OLS má každý student právo na získání kurzu. Pokud ve vstupním
testu získáte úroveň <B1, je Vám kurz alokován automaticky v pracovním jazyce
mobility a je nutné s ním pracovat, abyste si úroveň pracovního jazyka zlepšili. Pokud
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máte lepší výsledek, musíte o přidělení kurzu požádat, pokud o něj máte zájem. V
takovém případě si navíc můžete zvolit tzv. místní jazyk, který se ale musí pojit s Vaší
mobilitou (např. ve Španělsku je to španělština apod.). Výsledek vstupního OLS testu
však neovlivní Vaši účast na pobytu. Pokud o licenci ke kurzu požádáte, je dobré
kurzem řádně využívat. Po přidělení licence již není možné licenci použít pro jiného
studenta, který by ji třeba více uvítal. Žádost o kurz tedy dobře zvažte.
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Online jazykový kurz v rámci aplikace OLS je k dispozici v těchto jazycích: angličtina,
francouzština, němčina, italština, španělština, nizozemština, polština, čeština,
dánština, řečtina, portugalština, švédština, bulharština, chorvatština, maďarština,
rumunština a slovenština.
Print Screen výsledku vstupního testu nebo výsledek, který Vám přijde na e-mail,
budete potřebovat k podpisu ÚS.
V prezentaci k OLS máte k dispozici podrobnější informace (vč. náhledů kurzu apod.).
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K podpisu ÚS je nutné se dostavit osobně 14 dní před plánovaným odjezdem na
pobyt. Podpis smlouvy nelze řešit plnou mocí. Veškeré informace k podpisu (vč.
vhodných termínu apod.) obdržíte na e-mail. Držte se prosím zaslaných instrukcí.
Bez potřebných dokumentů nelze ÚS podepsat. Jejich seznam je uveden na tomto
slidu. Pokud máte LA potvrzen pouze Vaší fakultou na MENDELU, podpisu smlouvy to
nebrání. Stipendium Vám ale bude vyplaceno až poté, co jej dodáte kompletní (tedy i
s podpisem koordinátora zahraniční univerzity). Všechny zmíněné dokumenty musí
být před podpisem ÚS nahrány v UIS. Pro vygenerování ÚS musí být v UIS zadáno také
bankovní spojení (EURO účet).
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Výši stipendií pro jednotlivé země naleznete na našich webových stránkách
(zo.stud.mendelu.cz/dok_server/slozka.pl?id=78908;download=131348). Stipendium
na Váš pobyt se počítá „přesně na den“. Při výpočtu je důležité si uvědomit, že 1
měsíc v programu Erasmus+ má pro zjednodušení 30 dní. Celé stipendium obdržíte na
účet, který jste uvedli do UIS, nejpozději 1 den před zahájením Vašeho pobytu.
O navýšení finanční podpory lze žádat ze dvou důvodů. Jeden z příspěvků je pro
studenty pocházející ze socio-ekonomicky znevýhodněného prostředí. O toto
navýšení je nutné žádat před mobilitou. Jednoduše lze říci, že na toto navýšení mají
nárok studenti, kteří pobírají sociální stipendium na MENDELU.
Druhý příspěvek je pro studenty se specifickými potřebami. Žádost o toto navýšení
je nutné podat do 15.07.2017.
Více informací o těchto finančních příspěvcích najdete na našich webových stránkách
(http://zo.stud.mendelu.cz/cz/stpob/erasmus?lang=cz).
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V neposlední řadě je také nutné provést zápis do studia na MENDELU. Ten provedete
v UIS (www.mendelu.cz -> Rozcestník UIS -> UIS – přihlášení -> Moje studium – Portál
studenta -> Reg./Zápisy). Před provedením zápisu si však odeberte všechny předměty.
Pokud jste se s vyučujícím dohodli např. na konzultační formě předmětu, daný
předmět si samozřejmě zapište. Do UIS nijak nezanášíte předměty, které budete v
zahraničí studovat.
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Během studijního pobytu v zahraničí budete pravděpodobně řešit změnu Vaši studijní
smlouvy (Changes to original LA; dále Changes). Důvodů může být několik. Často je to
neotevření předmětu pro nenaplnění kapacity. Pro změny studijní smlouvy použijte
formulář Changes to original LA.
Tento dokument je velice podobný LA. Základem jsou dvě tabulky, kdy jedna slouží
pro specifikaci změn v původním LA, respektive změn v předmětech, které budete
studovat v zahraničí a druhá pak udává způsob uznání těchto předmětů na MENDELU
po Vašem návratu z pobytu.
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I u změn LA je nutné použít formulář MENDELU (k dispozici na
zo.stud.mendelu.cz/dok_server/slozka.pl?id=78908;download=146572). Na dodání
kompletních Changes máte 1 měsíc od začátku pobytu. Při potvrzení dokumentu také
postupujete úplně stejně, jako u LA, tzn. nejdříve si dáte změny schválit u Vás na
fakultě a poté v zahraničí. Stejně jako u LA, změny stačí zaslat mailem.
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Takto vypadá dokument v MENDELU formátu. V horní části první strany je místo pro
základní údaje. Pod touto tabulkou se nachází tzv. tabulka C, která slouží pro vyjádření
změn oproti Vaší původní studijní smlouvě. Můžete vidět, že zde zaznačujete, zda
předmět z původního LA odebíráte, či jej naopak přidáváte. Tabulka D, která
specifikuje způsob uznání Vámi odstudovaných předmětů v zahraničí, je v podstatě
totožná s LA (tedy tabulkou B) a tedy i princip jejího vyplňování, zejména co se týče
kompenzace ECTS kreditů, pokud se liší kreditové hodnoty předmětů studovaných v
zahraničí a ekvivalentních předmětů na MENDELU.
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V poslední části dokumentu je opět místo pro podpisy všech tří stran. Pomocník pro
vyplnění Changes najdete na našich webových stránkách
(zo.stud.mendelu.cz/dok_server/slozka.pl?id=78908;download=146573).

32

Zde je opět k dispozici pár příkladů pro správné vyplňování Changes. Příklady jsou
pouze ilustrační a nejsou v nich dodržovány požadavky na získané kredity a odbornost
předmětů (pro zjednodušení). Při pochybnostech s vyplňováním Changes se obraťte
na svého fakultního referenta pro zahraniční záležitosti.
Changes – PŘ. č. 1:
V zahraničí budete studovat biologii, fyziku a matematiku. Vše, kromě matematiky
Vám bude uznáno za povinné v rámci LA.

V průběhu pobytu uděláte změny ve studijním plánu. Matematiku je třeba odebrat,
protože předmět nebude v zimním semestru nakonec otevřen. Rozhodnete se tedy
nahradit ji tělocvikem. Přidaný předmět na MENDELU ekvivalent má. Abyste měli
přehled o celkovém uznání Vašeho studia v zahraničí, nově se do tabulky D v Changes
of LA uvádí kompletní studijní plán po změnách, tedy vč. LA. Z výše popsaného
vyplývá, že žádný z předmětů nebude uveden v sekci Others (tedy, že všechny
předměty, které budete v zahraničí studovat mají na MENDELU svůj ekvivalent,
vycházíme-li z příkladů uvedených u LA). Vaše Changes tedy budou vypadat podobně,
jako na tomto slidu. V tomto případě mají všechny předměty studované v zahraničí
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stejnou kreditovou hodnotu, jako předměty na MENDELU. Předměty, které jsou
vyznačeny červeně vychází z původního LA. Protože změny, které v rámci Changes
děláte, se těchto předmětů netýkají, v tabulce C tyto předměty nefigurují.
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Changes – PŘ. č. 2:
V zahraničí budete studovat biologii, fyziku a matematiku. Vše, kromě matematiky má
ne MENDELU svůj ekvivalent. V průběhu pobytu uděláte změny oproti původnímu LA.
Přidaný tělocvik ekvivalent na MENDELU nemá. Všechny předměty, které Vám budou
na MENDELU uznány, mají v tomto případě stejnou kreditovou hodnotu, jako
předměty studované v zahraničí. Červeně jsou vyznačeny předměty, které jsou v
tabulce D z původního LA a mají na MENDELU svůj ekvivalent. Protože tělocvik svůj
ekvivalent na MENDELU nemá, uvedete jej do položky Others a vyjádříte pouze
kreditovou hodnotou. V Total pak sečtete všechny kredity, které vám na MENDELU
budou uznány (vč. LA; tedy všechny kredity uvedené v tabulce D). I když matematika
nemá na MENDELU svůj ekvivalent, v tabulce D v položce Others nebude nijak
figurovat, protože si tento předmět ze zahraničního studijního plánu mažete.
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Changes – PŘ. č. 3:
Budete v zahraničí studovat biologii, fyziku a matematiku. Vše, kromě matematiky.
Která je za 3 ECTS kredity, má na MENDELU ekvivalent. V průběhu pobytu uděláte
změny ve studijním plánu a odstraníte si jeden z předmětů, který má na MENDELU
ekvivalent. Přidaný tělocvik bude uznán jako volitelný a nově do Changes of LA
uvedete kompletní studijní plán po změnách. Předměty studované v zahraničí mají v
tomto případě stejnou kreditovou hodnotu, jako předměty uznané na MENDELU.
Předměty z původního LA jsou v tabulce D označeny červeně. U položky Others je v
závorce uveden výpočet. 3 kredity jsou za matematiku, která nemá na MENDELU svůj
ekvivalent, a kterou jste si zapsali v původním studijním plánu (proto je vyznačeno
červeně). 2 kredity jsou za tělocvik, který jste si přidali v Changes, a který také na
MENDELU nemá ekvivalent.
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Pro uzavření Vašeho pobytu je nutné splnit výše uvedené náležitosti. Odevzdání
dokumentů po ukončení pobytu a další administrativy je ošetřeno i v ÚS. V případě,
že stanovené podmínky nesplníte, budete vracet až celý získaný grant.
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Jediný dokument, který je třeba v originále je potvrzení o délce Vašeho studia v
zahraničí (Confirmation of Erasmus+ study period; dále Confirmation). Ideální je tento
dokument zajistit před odjezdem z pobytu a vzít si ho s sebou. Při posílání poštou
většinou není možné dodržet termíny pro odevzdání. S některými univerzitami se na
zaslání hůř domlouvá.
Na tomto dokumentu musí být přesná data Vašeho pobytu. Dokument nesmí být
potvrzen dříve jak týden před ukončením pobytu.
Originál máte povinnost odevzdat 14 dní od ukončení pobytu na OMVI MENDELU.
Dokument také samozřejmě nahrajete do aplikace v UIS. Bez toho Vám pobyt nemůže
být uzavřen.
Data pobytu uvedená v Confirmation se porovnávají s daty pobytu, která máte
uvedena ve Vaší ÚS. V ideálním případě by tato data měla sedět. Pokud pobyt zkrátíte
o 5 dní včetně, nic se neděje. V programu Erasmus+ totiž platí 5ti denní tolerance.
Pokud by to bylo ale 6 dní, vracíte poměrnou část grantu (právě za těchto 6 dní) a
musíte se dostavit na OMVI k podpisu Dodatku k Vaší ÚS (dále Dodatek). Pokud pobyt
prodloužíte, nevzniká Vám automaticky nárok na dofinancování pobytu. Při dodržení
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5ti denní tolerance není třeba uzavírat Dodatek. Pokud by to bylo víc dní, tak je třeba
opět osobně Dodatek podepsat, stejně, jako v předchozím případě. Dejte si prosím
pozor na případy, kdy se mění jak datum začátku, tak i datum konce pobytu, oproti
Vaší ÚS. Často se stává, že studenti, na základě vlastní iniciativy, jednou na pobyt
dříve, aniž by v zahraničí v tomto termínu probíhaly nějaké oficiální aktivity. Zároveň
také pobyt na konci o pár dní zkrátí, protože už třeba mají hotové zkoušky a nechtějí v
zahraničí zůstávat déle. Zahraniční univerzita jim pak potvrdí reálná data. 5ti denní
tolerance se ale nevztahuje pouze na konec pobytu. Dojte tedy k situaci, kdy je
celková změna délky pobytu 6 dní (např. na pobyt přijel student o 3 dny dříve a na
konci o 3 dny zkrátil), tudíž už se „nevejdeme“ do 5ti denní tolerance a data musíme
ošetřit Dodatkem. Protože změnu na začátku nemůžeme pobyt financovat (nejde o
oficiální aktivitu), student je na toto období veden jako tzv. zero-grant (tedy bez
finanční podpory). Zároveň musíme zaznamenat zkrácení pobytu na konci (protože se
„nevejdeme“ do tolerance), což pro studenta znamená vratku (ve výši zkrácení – tedy
3 dnů).
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Zde je příklad neakceptovatelného Confirmation. Začátek pobytu je totiž vyjádřen
rozmezím dat. V takovém případě je nutné zažádat o vystavení nového dokumentu.
Opět můžete použít formulář MENDELU (k dispozici na :
zo.stud.mendelu.cz/dok_server/slozka.pl?id=78908;download=100177).
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Druhým důležitým dokumentem, který musíte odevzdat po Vašem návratu ze
zahraničí, je tzv. Transcript of records (dále ToR), nebo-li výpis výsledků Vašeho studia
v zahraničí/výpis známek. I v tomto případě je ideální si dokument „odvézt“ s sebou z
pobytu.
ToR se musí shodovat s Vaším LA, popřípadě provedenými změnami (Changes). V
dokumentech by měly sedět jak názvy předmětů, tak i jejich kreditové hodnoty a
kódy, pokud je zahraniční univerzita používá. Pokud si nevíte rady, zda je dokument v
pořádku, obraťte se na svého fakultního referenta pro zahraniční záležitosti. I ToR,
stejně jako ostatní dokumenty, musí být samozřejmě potvrzen zahraniční univerzitou.
ToR máte povinnost odevzdat nejpozději 1 měsíc od ukončení Vašeho pobytu v
zahraničí.
Formulář MENDELU je k dispozici na našich webových stránkách
(zo.stud.mendelu.cz/dok_server/slozka.pl?id=78908;download=45189).
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Po skončení pobytu máte povinnost vyplnit závěrečnou zprávu pro EU (tzv. EUSurvey). Jedná se o krátký dotazník, kde pouze zatrháváte odpovědi. Zhruba 10 dní po
skončení mobility obdržíte e-mail se všemi instrukcemi. I v tomto případě často
zpráva padá so SPAMU nebo do nevyžádané pošty. Tyto složky v mailu tedy také
kontrolujte. Pokud Vám zpráva nepřijde, kontaktujte koordinátora na OMVI.
Dále vyplníte závěrečnou zprávu v UIS, která je přístupná ve Vašem Portálu studenta
(www.mendelu.cz -> Rozcestník UIS -> UIS – přihlášení -> Moje studium – Portál
studenta -> Moje zahraniční studium – Hodnocení zahraničního pobytu). Otázky v
této zprávě jsou konkrétnější a informace v této zprávě by měly sloužit dalším
studentům, kteří plánují vyjet či budou vyjíždět na stejnou univerzitu jako Vy.
Další povinnou součástí Vašeho pobytu je závěrečný OLS test. Systém v určitém
období generuje automatické výzvy k jeho vyplnění. Pokud jste úspěšně vyplnili první
test, nemělo by se stát, že tento e-mail neobdržíte. Pokud tedy budete mít s aplikací
nějaký problém, určitě se ozvěte. Závěrečný test by Vám měl sloužit k tomu, abyste
viděli, jakým způsobem zahraniční mobilita ovlivnila Vaše jazykové znalosti.
Po obdržení ToR máte povinnost do 7 dní na fakultě požádat o uznání předmětů
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odstudovaných v zahraničí. Každá fakulta má mírně odlišné nastavení, co se uznání
týče. Informujte se tedy na fakultních webových stránkách.
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Opět připomínáme, že při nesplnění podmínek stanovených programem vracíte celé
stipendium. Čtěte tedy řádně všechny informace, vše kontrolujte (hl. správnost
dokumentů) a hlídejte si stanovené termíny.
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Na tomto slidu máte seznam kontaktů na Vašich fakultách. Nejdůležitější je pro Vás
fakultní referent. Proděkani schvalují Vaše studijní plány, popř. jejich změny.
Komunikace s proděkany však probíhá přes referenty. Jedinou výjimkou je ICV, kde
pobyty Erasmus+ spravuje kompletně Ing. Lenka Danielová, Ph.D.
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Zde jsou kontaktní osoby na OMVI (rektorát).
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Tento slide slouží jako přehled pro usnadnění podpisů všech potřebných dokumentů.
Vždy je ale důležité pořádně si přečíst, čí podpis je na daném dokumentu potřeba.
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Zde je tabulka s výpisem některých důležitých termínů.
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Studenti se často obracejí se svými dotazy na nesprávné osoby. Proto lepší orientaci
zde máte přehled často řešených témat.
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Mějte na paměti, že za všechny náležitosti pobytu zodpovídáte Vy.
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Může samozřejmě také dojít k situaci, kdy nebudete moct na pobyt vyjet.
Zrušení pobytu je možné pouze ze závažných důvodů.
Vše potřebné naleznete na webových stránkách. Je nutné podat na fakultu oznámení
o jeho zrušení (naleznete zde:
zo.stud.mendelu.cz/dok_server/slozka.pl?id=78908;download=59060) a také zaslat
omluvný e-mail do zahraničí (v kopii koordinátorovi na OMVI).
Zrušení pobytu však může mít vliv na Vaši budoucí mobilitu v rámci programu
Erasmus+.
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Na tomto slidu máte odkazy, kde můžete najít více informací o studijních pobytech
Erasmus+. Nezapomeňte také na webové stránky Vaší fakulty.
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