
PLÁNOVANÉ MOBILITNÍ TOKY (SOUHRN) 
 
Druhy, směry, počty a délky mobilit v tomto souhrnu MUSÍ ODPOVÍDAT těm v textové části (tedy v 
čtyřech sekcích/otázkách týkajících se kvalitativních kritérií projektové žádosti). 
 
Ke každému plánovanému mobilitnímu toku uveďte počet účastníků a CELKOVOU DÉLKU mobilit pro 
všechny účastníky. Abychom předešli nedorozumění v případě, že se bude jednat o mobility různých 
délek (např. výjezd tří pedagogů na týden, jednoho na 14 dní a jednoho na měsíc), rozepište prosím 
délky jednotlivých mobilit individuálně. 
 
U studentských mobilit lze délku pobytu uvádět buď v celých měsících (1 měsíc v Erasmu = vždy 30 
dní) nebo, jako v případě zaměstnaneckých mobilit, ve dnech. Dbejte prosím na to, aby délka 
studentských výukových mobilit nejen splňovala minimální požadavek 3 měsíců (tj. 90 dní 
aktivity/přítomnosti na přijímající instituci), ale pokud možno také zhruba odpovídala délkám 
semestru tam, kde je to relevantní. 
 
U zaměstnaneckých mobilit lze žádat také o příspěvek na dny cesty (stejná denní sazba, max. 2 dny 
na mobilitu) - tyto však do délky mobility (tj. aktivity na přijímající instituci) nepočítejte a požadavek 
připište za součet v daném mobilitním toku). 
 
V případě, že se jedná o více institucí, přidejte k nim pořadová čísla (1. AA, 2. BB, atd.)Tento souhrn 
vyplňte pro každou partnerskou instituci  
 
Pro přehlednost lze v tomto souhrnu (i v textové části žádosti) využít několika zavedených zkratek v 
Mezinárodní kreditové mobilitě: 
 
OUT: vyjíždějící (z pohledu Univerzity Karlovy) 
IN: přijíždějící (z pohledu Univerzity Karlovy) 
 
SMS: mobilita studentů na studijní pobyt 
SMP: mobilita studentů na praktickou stáž (do "podniku", "neakademické organizace", "organizace 
působící na trhu práce") 
STA: mobilita zaměstnanců na výukový pobyt 
STT: mobilita zaměstnanců na školení 
 
--- 
PŘÍKLAD SOUHRNU PLÁNOVANÝCH MOBILITNÍCH TOKŮ 
 
1. AA: 
 
OUT 1 PhD SMS, 5 měsíců  
IN 3 BA/MA SMS, 15 měsíců 
OUT 2 STA, 14 dní 
OUT 1 STA, 30 dní 
IN 3 STT, 27 dní + 6 dní cesty  
  
2. BB: ... 


