
       FAQ : 

 

1. Jaké jsou možnosti studia v zahraničí?  

 
Na CMTF je možné vycestovat v rámci programu Erasmus + a CEEPUS. Do programu 

Erasmus + jsou zařazeny programové země (členské státy EU a Evropského 

hospodářského prostoru, Turecko a Makedonie) a partnerské země – mezinárodní 

kreditová mobilita (země sousedící s EU a další). Dále nabízí Zahraniční oddělení UP 

možnost účasti na programech jako je Stipendijní program (studium a stáže), Merrillův 

program, Fulbright program, vycestování přes vládní stipendia MŠMT - AIA a další. 

 

2.  Kdo se může do programu Erasmus+ přihlásit? 

 
Program je určený pro studenty bakalářského i navazujícího magisterského studia 

(přihlásit se můžete i v posledním ročníku Bc. studia, pokud se hlásíte do navazujícího 

studia a chcete vyjet v prvním ročníku Mgr. studia - možné vyjet jen v LS). 

 

3. Jaké jsou podmínky pro účast na programu? 
 

Základní podmínkou je status studenta v  době výjezdu (student nesmí před nástupem na 

pobyt nebo během pobytu v zahraničí studium na domácí vysokoškolské instituci 

přerušit nebo ukončit). 

 

Student může mít jakékoliv občanství, ale musí studovat v ČR v akreditovaném studijním 

programu. 

 

Každý student, který chce vyjet v ZS, musí mít splněny všechny studijní podmínky 

nezbytné k postupu do dalšího ročníku k 30. červnu - předchozího semestru (musejí 

mít dostatek kreditů, pro postup do dalšího ročníku, a žádný nesplněný či podruhé 

zapsaný předmět).  

 

4. Jaký je Erasmus kód Univerzity Palackého? 

 
Erasmus kód je následující: CZ OLOMOUC 01. 

 

5. Na jak dlouho mohu vycestovat? 
 

Minimální délka pobytu jsou 3 měsíce, maximum je 12 měsíců (každý student může vyjet 

několikrát v rámci jednoho typu studia – Bc./Mgr./PhD. – dokud nevyčerpá 12 měsíců; 

započítává se i pobyt v rámci původního programu Erasmus a pracovní stáž). 

 

 

 



6. Jak probíhá přihlášení do programu Erasmus +? 
 

Přihlašování probíhá elektronicky v aplikaci erasmusplus.upol.cz. Do aplikace se 

přihlásíte pomocí svého hesla do Portálu (návod na použití aplikace: 

https://wiki.upol.cz/upwiki/Erasmus). 

 

7. Kdy probíhá výběrové řízení? 
 

Výběrové řízení se zpravidla vypisuje na začátku ledna, kdy se obsazují místa na další 

akademický rok. V případě volných kapacit může dojít k vypsání tzv. dodatečného 

výběrového řízení na pokrytí neobsazených míst v následujících měsících (studenti bývají 

informování emailem, koordinátory, vyučujícími a na nástěnce na katedře). 

 

8. Jak probíhá výběrové řízení? 
 

Výběrové řízení probíhá formou krátkého pohovoru (studentova zodpovědnost je zjistit 

si co nejvíce informací o univerzitě, na kterou se hlásí). Část pohovoru proběhne 

v Anglickém jazyce. 

 

9. Jak probíhá vyhlášení výsledků výběrového řízení? 
 

Každý účastník se výsledek dozví prostřednictvím emailu, vygenerovaného z aplikace 

Erasmusplus. V případě, že je student vybraný, je nutné, aby do stanovené doby 

nominaci přijal nebo odmítl. 

 

10.  Je nutné znát jazyk země, do které pojedu? 

 
Studium by na všech univerzitách mělo být v angličtině. Nicméně, v některých zemích 

(např. v románských) někdy vyžadují určitou znalost jejich jazyka (tzv. „survival 

knowledge“). Jelikož se výjezd na program Erasmus + plánuje s cca ročním předstihem, 

student má nějaký čas se v daném jazyce zdokonalit. 

 

11.  Právě dokončuji studium na vysoké škole a chtěl bych vycestovat na 

zahraniční stáž. Můžu využít program Erasmus+? 
 

Ano, možné to je. Student však musí být vybrán na praktickou stáž v průběhu posledního 

ročníku studia. Praktickou stáž je nutné dokončit do 12 měsíců od ukončení studia. Min. 

délka stáže jsou 2 měsíce a max. 12 měsíců (do doby trvání se započítává i jiná účast na 

zahraničních mobilitách Erasmus+ v průběhu celého studia, tj. bakalářské i magisterské 

či doktorské). 

 

 

 

 

 

http://erasmusplus.upol.cz/
https://wiki.upol.cz/upwiki/Erasmus


Více informací ke studijním pobytům v zahraniční: 

 

Cyrilometodějská fakulta: https://www.cmtf.upol.cz/studenti/studium-v-

zahranici/informace/ 

Zahraniční oddělení Univerzity Palackého: https://iro.upol.cz 

Dům zahraniční spolupráce: https://www.dzs.cz/cz/ 

Erasmus +: https://www.naerasmusplus.cz 

 

Osobní kontakt: 

Koordinátorka pro zahraniční záležitosti: 

Mgr. Martina Baleková 

Email: martina.balekova@upol.cz 

Konzultační hodiny: ÚT, 9-11h a 13-15h 

Budova: Na Hradě 5, kancelář 4.15 
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