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 Studentům FSI VUT v Brně 
 

 
Nejrozšířenější možnost  

studovat v zahraničí, tj. projekt Erasmus+  
 

• Úvod  
Podprogram ERASMUS+ je součástí programu Evropské unie. Vychází ze snahy 

Evropské unie o prohloubení spolupráce mezi školami v rámci členských zemí, od roku 1987 i 
zemí přidružených k EU. Cílem je posílit spolupráci vysokých škol evropského regionu při 
realizaci vzdělávací politiky v jednotlivých zemích a postupně sbližovat vzdělávací systémy v 
zemích Evropy.  

 

• Proč vyjíždět studovat jako student(-ka) v rámci projektu 
Erasmus+?  
 

Dle čl. 10 Dlouhodobého záměru VUT v Brně má vedení VUT a jednotlivých fakult 
vytvářet podmínky pro to, aby :  

 a) alespoň 10 % studentů magisterských studijních programů studovalo v průběhu studia 
jeden semestr na zahraniční VŠ  
 b) studenti měli povinnost získat určený počet kreditů studiem v cizím světovém jazyku 
(minimálně 10 % z celkového počtu kreditů za studium)  
 

• Mobility studentů v rámci projektu Erasmus+ 
  

Mezinárodní projekt Erasmus+  je určen především pro studenty, kteří chtějí vycestovat 
do některé země EU, za účelem studia především ve 4. a 5. ročníku - tedy 1. a 2. ročník 
navazujícího magisterského studia – a to obvykle vybraných předmětů zimního nebo/a 
letního semestru. Svoji studijní stáž - mobilitu, mohou uskutečnit pouze na základě řádně 
uzavřených Inter-institucionálních smluv své domovské VŠ (fakulty, ústavu) s univerzitami v 
zahraničí (v zemi EU). 

 

• Postup pro výjezdy studentů  
 

•  Studium v zahraničí je možné pouze na základě uzavřené dvoustranné smlouvy, tj. 
Inter-institucionální smlouvy. Tuto uzavírají obvykle příslušné ústavy (resp. jejich 
pracovníci) fakulty, prostřednictvím proděkana pro zahraniční styky.  

 
     •  Student si před výjezdem, na základě svého zájmu a ověřené možnosti výjezdu, vyplní:  
 - 2x formulář Application Form (AF), tj. přihlášku v jazyce anglickém.  
 - 1x formulář Přihláška do Programu Erasmus v jazyce českém.  

 



 - 2x formulář Learning Agreement (LA), tj. studijní plán příslušných a Vámi 
vybraných předmětů, které chcete studovat v zahraničí. Tyto by měly být ekvivalentem 
předmětů domácích.  
 - 1x formulář Dohoda o studiu, tj. předběžný plán uznané části studia v zahraničí. 
Student si projedná na příslušném ústavu (tedy tam, kde studuje obor a specializaci) rozsah 
uznání učiva a podá žádost o uznání s vyjádřením ředitele ústavu – po návratu postoupit 
proděkanu pro studijní záležitosti.  
 
Learning Agreement a Dohoda o studiu musí být ověřena podpisem ředitele ústavu nebo 
školitelem.  
 
Také je nutné si ověřit na webových stránkách Vámi vybrané zahraniční univerzitě, zda nechtějí 
zaslat i elektronickou přihlášku či další doklady. 
 
Všechny zmíněné, řádně vyplněné, formuláře se následně předkládají referentce ZO 
(Alena Cupáková, FSI, A4/206, tel.: +420 541 142 134).  
 
Doklad o jazykových znalostech – Potvrzení o jazykových znalostech vydává studijní 
oddělení tiskem přehledu o absolvovaných kurzech a zkouškách. 
 
Po oboustranném podepsání  LA, je zapotřebí o Vašem výjezdu informovat zejména: 

• Referenty oddělení mobilitních programů rektorátu –  paní Bc. Hanu Philippi nebo pana 
Bc. Tomáše Ládyho, kteří Vás budou vybavovat penězi na cestu a pobyt v zahraničí,  

 přednášející, v jejichž domácích přednáškách budete chybět,  
 ředitele ústavu, kde na FSI studujete příslušný obor,  
 příslušnou referentku studijního oddělení,  
 přátele, příbuzné a známé :o)  
 
Student si na základě podepsané finanční smlouvy (zajišťují referenti oddělení mobilitních 
programů) obstará pobytové vízum na příslušném velvyslanectví (je-li zapotřebí). A ve vlastním 
zájmu zařídí pojištění na léčebné výlohy v zahraničí.  
 
Po ukončení studia předá student referentce pro zahraniční mobility na FSI:  

• potvrzení o délce studia, 
• potvrzení o absolvování předmětů (zkouškou), tj. Transcript of Records, 
• krátkou písemnou zprávu o pobytu (bude zveřejněna na internetových stránkách FSI).  

 
Zmiňované formuláře (AF a LA) jsou dostupné na www.fme.vutbr.cz (v položce Studium v 
zahraničí) nebo na www.vutbr.cz (v položce Studium a stáže v zahraničí).  
Seznam inter-institucionálních  smluv je k dispozici na  www.fme.vutbr.cz (v položce Studium v 
zahraničí). 

 


