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Erasmus+ vysokoškolské vzdělávání



ZAPOJENÉ INSTITUCE

- VŠ instituce programové země (ČR) s ECHE
- VŠ instituce partnerské země (platná IIA)
- neakademická organizace programové země
- neakademická organizace partnerské země

SMS-IN, SMS-OUT, SMP-IN, SMP-OUT    bez omezení
STA-IN, STA-OUT, STT-IN bez omezení
STT-OUT nelze do neakademických organizací



Mobilita studentů na studijní pobyt

• 3 měsíce (nebo akademický trimestr) až 12 měsíců
• Všechny úrovně, všechny obory
• Learning Agreement
• Kombinace studijní pobyt a praktická stáž: 

• Délka jako u SMS (3 – 12 měsíců)
• V žádosti uvedete jako SMS



Mobilita studentů na praktickou stáž

• 2 – 12 měsíců
• Stejná sazba jako u SMS
• Stáže přes Erasmus Intern Traineeship Portal, podpora NEO (National

Erasmus+ Offices) a Delegace EU v partnerských zemích
• Stážisté z ČR: LA podepisuje student, vysílající česká VŠ, přijímající 

organizace v partnerské zemi (pokud kombinace se studijním pobytem 
podepisuje i partnerská VŠ)

• Stážisté z partnerských zemí: LA podepisuje student, vysílající 
partnerská VŠ, přijímající česká VŠ, přijímající organizace v ČR

• Náplň práce odpovídá plnému úvazku
• Erasmus+ Student Charter
• Do 5 týdnů po ukončení stáže Traineeship Certificate



Stáž v oblasti digitálních dovedností

• Podpora studentům při získávání dovedností potřebných k výkonu 
práce a úspěšnosti v ekonomice a společnosti

• Partnerství mezi programy Erasmus+ a Horizont 2020
• digitální marketing (správa sociálních médií, webová analýza at.); digitální 

design; vývoj aplikací, softwaru, skriptů nebo webových stránek; 
instalace, údržba a správa IT systémů a sítí; kybernetická bezpečnost; 
analýza, vytěžování a vizualizace dat; programování a školení robotů a 
aplikací umělé inteligence (nespadá sem obecná zákaznická podpora, 
plnění objednávek, zadávání údajů nebo kancelářská činnost)

• Zapojení Švýcarska a Faerských ostrovů (region 14) do KA107 
omezeno na vyjíždějící SMP v oblasti digitálních dovedností 
(financováno z Heading 1)



Mobilita zaměstnanců na 
školení/výukový pobyt

• 5 dnů - 2 měsíce
• U STA nejméně 8 vyučovacích hodin/týden 

(nevztahuje se na pozvané zaměstnance z podniků)
• Zaměstnaneckou mobilitu lze od Výzvy 2018 realizovat 

nejen mezi VŠ institucemi, nově zahrnuty i podniky

Mobilita zaměstnanců z/do podniků (neakademické 
organizace)
• Stejný typ organizací jako pro SMP
• Není třeba podepsat IIA s neakademickou 

organizací
• 3 možnosti



Meziinstitucionální dohoda (IIA)

• VŠ se sídlem v programové zemi programu musí 
být držiteli Erasmus Charter for Higher Education (ECHE)

• VŠ v partnerských zemích nejsou způsobilé k udělení ECHE, ale 
musí být uznané kompetentními autoritami jako vysokoškolské 
instituce

• VŠ v partnerských zemí se zavazují k dodržování zásad ECHE 
podpisem Meziinstitucionální dohody, která obsahuje zásady 
ECHE

• Povinnost podepsat nejpozději před mobilitou! 
• Vzor ke stažení:
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-
plus/resources/documents/applicants/inter-institutional-agreement_en

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/documents/applicants/inter-institutional-agreement_en


Užitečné odkazy a Podpůrné 
dokumenty 
• Příručka programu Erasmus+ a Výzva k předkládání návrhů 2020
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/discover/guide/index_en.htm
• Webové stránky Evropské komise
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus
• Webové stránky národní agentury (DZS)
https://www.naerasmusplus.cz/cz/mobilita-osob-vysokoskolske-vzdelavani/mobilita-mezi-
programovymi-a-partnerskymi-zememi-vyzva-2020/
• Příručka pro vysokoškolské instituce k Mezinárodní kreditové mobilitě
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/sites/erasmusplus2/files/international-
credit-mobility-handbook_en.pdf
Příručka pro hodnotitele KA107 (str. 28 – 29):
https://www.naerasmusplus.cz/file/4739/iii-01_e-guide-for-experts-on-quality-
assessment_2019_clean-pdf/
• Quick Guide for Participating Higher Education Institutions in Partner Countries 
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-
plus/sites/erasmusplus/files/library//guide-credit-mobility_en.pdf

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/discover/guide/index_en.htm
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/
https://www.naerasmusplus.cz/cz/mobilita-osob-vysokoskolske-vzdelavani/mobilita-mezi-programovymi-a-partnerskymi-zememi-vyzva-2020/
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/sites/erasmusplus2/files/international-credit-mobility-handbook_en.pdf
https://www.naerasmusplus.cz/file/4739/iii-01_e-guide-for-experts-on-quality-assessment_2019_clean-pdf/
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/sites/erasmusplus/files/library/guide-credit-mobility_en.pdf


Děkuji za pozornost

www.dzs.cz
www.naerasmusplus.cz

http://www.dzs.cz/
http://www.naerasmusplus.cz/

