
Pro studenty KSGRR je možné v každém akademickém roce: 

 

A) zúčastnit se studijních pobytů – zajišťuje KSGRR 

B) podniknout pracovní stáž v rámci programu ERASMUS+ – KSGRR 

schvaluje a zajišťuje administrativu 

 

Veškeré informace o zahraničních programech naleznete na webových stránkách: 

http://www.naerasmusplus.cz/, na stránkách naší katedry a také nově na Portálu OU- Fakulty 

a ústavy/Přírodovědecká fakulta/Dokumenty/Fakultní dokumenty/Mobility a zahraniční 

vztahy/. Právě tady nově můžete nalézt základní informace, nabídku stáží, potřebné 

dokumenty, aktuální přehled platných smluv atp. 

 

Studium v zahraničí pro studenti KSGRR 

V prosinci se zpravidla provádí výběrový proces (včetně finální nominace studentů na 

zahraniční mobilitu) na následující akademický rok. V praxi se tedy uskuteční výběr uchazečů 

na akademický rok 2018/2019 již v prosinci 2017. Teno proces sestává z několika kroků. 

 

1) Studenti si důkladně prohlédnou univerzitu, která je zajímá, konkrétní katedru či 

zahraniční oddělení – aktuální platné smlouvy jsou na tomto místě v Portále OU – 

Dokumenty/Přírodovědecká fakulta/ Fakultní dokumenty/Mobility a zahraniční 

vztahy/Bilaterální smlouvy/Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje. 

Zhodnoťte, jestli Vám studium na zahraniční univerzitě může prospět nejenom v oblasti 

jazykových kompetencí, ale také je vhodné po Vaší odborné stránce. Studium 

v zahraničí se jednak uznává do studia na OU kreditově a za předpokladu určité míry 

shody předmětů Vám budou uznány i předměty povinné, případně pak předměty 

povinně volitelné (ty Vám uznáme, pokud budete studovat jazyky, příbuzné vědy 

(politologii, sociologii, ekonomii fyzickou geografii…)). Na Erasmu si tedy 

minimálně splníte penzum povinně-volitelných či výběrových předmětů.   

Navíc naše fakulta a katedra nabízí možnost studentům si prodloužit zkouškové 

období, ve kterém si některé povinné předměty můžete „dokončit“ po příjezdu 

z mobility. Například ze zahraničí dorazíte na konci ledna a po předložení žádosti bude 

Vám umožněno některé zkoušky vykonat až do konce února či března. Opět je naším 

http://www.naerasmusplus.cz/


cílem studentům umožnit co možná nejvíce bezstarostné studium. V neposlední řadě 

Vám výsledky ze zahraničí budou zobrazeny v Diploma Supplementu. 

 

2) Zvažte své jazykové znalosti. Z dosavadních zkušeností vyplývá, že student by měl 

dosáhnout úrovně alespoň středně pokročilý (B1-B2) – musí se dorozumět slovem i 

písmem, být schopen zvládat číst i obtížnější odborný text. Jazyková úroveň je také 

jedním z rozřazovacích kritérií, pokud se na univerzitu hlásí více studentů. Vaše znalosti 

budou v každém případě otestovány. Proberte své jazykové schopnosti s Vašimi 

jazykovými lektory na KSGRR – rádi Vám poradí, již mají s výjezdy studentů 

zkušenosti. Nově v programu ERASMUS+ Evropská komise připravila online testování 

a taktéž budete testováni po Vašem návratu. 

 

3) Zvažte své studijní výsledky. Preferujeme, aby vyjížděli studenti, kteří mají dobré 

studijní výsledky – budete „reprezentovat“ KSGRR. To budete prokazovat přehledem 

svých studijních „úspěchů“ – výpisem absolvovaných předmětů. Opět bude Vaše 

studijní úroveň hodnocena jako základní kritérium v případě soutěže o volnou studijní 

kapacitu. Netrváme však na tom, že vyjet může pouze „excelentní“ student. Chceme, 

aby dostala šanci většina studentů, kteří projevili zájem kvalitně studovat, chtějí si zvýšit 

svou absolventskou uplatnitelnost a zejména chtějí poznat něco, co je opravdu obohatí. 

 

4) Na KSGRR se snažíme vyhovět co možná nejvíce studentům. Pokud se student 

nedostane na nějakou preferovanou univerzitu z kapacitních důvodů, snažíme se 

kapacitu navýšit domluvou s tamní univerzitou – často úspěšně. Pokud by se ani toto 

nepovedlo, nabízíme studentům další řešení. 

 

5) Zvažte Váš čas, který máte před sebou ve studiu v ČR. ERASMUS+ nově přehodnotil 

možnosti studia v zahraničí. Za Váš studentský život můžete podniknout více výjezdů 

– v bakalářském studiu máte kapacitu 12 měsíců, v navazujícím magisterském 12 

měsíců a v doktorském dalších 12 měsíců (teoreticky tam můžete vyjet za Vaše studium 

na 6 různých univerzit – klidně i navštivte 2 univerzity v jednom roce).  

 

6) Rozvažte i Vaše finanční možnosti. I když je program LLP (Erasmus) pokryt z velké 

části stipendiem, tak se předpokládá i určitá spoluúčast studenta na pobyt v zahraničí. 

Částky se samozřejmě liší, stejně jako se liší výše stipendia. Všeobecně vyšší částky ke 



spoluúčasti očekávejte ve Skandinávii a v hlavních městech. Dále po návratu do ČR a 

prokázání se všemi potřebnými dokumenty o úspěšnosti studia (tj. získáním 20 kreditů 

za semestr), máte dle současné platné směrnice děkana nárok u některých nákladnějších 

zemí na mimořádné stipendium, které se v tuto dobu pohybuje od 500 do 6000 

Kč/měsíc. Toto stipendium by Vám mělo pokrýt i zvýšené náklady v některých dražších 

zemích. 

Nově program ERASMUS+ zavádí i možnost zvýšit stipendium pro studenty ze 

znevýhodněného socio-ekonomického prostředí a to až o 200 EUR na měsíc. 

Podmínky pro udělení takového navýšení jsou uvedeny zde: 

http://www.naerasmusplus.cz/cz/mobilita-osob-vysokoskolske-

vzdelavani/studenti-ze-znevyhodneneho-socio-ekonomickeho-prostredi/  

 

7) Kontaktujte studenty, kteří již pobyt absolvovali. Zeptejte se jich na vše – od podoby 

studia, nároků na jazyk až po společenský rozměr programu.  

 

8) Dále si prostudujte link: http://www.naerasmusplus.cz/cz/o-programu/  Zde najdete vše 

důležité o studijních pobytech ze stránek Národní agentury evropských programů – 

instituce Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. 

 

9) Zpravidla každý prosinec (čas a datum bývá upřesněn prostřednictvím hromadného 

emailu pro studenty) bývá informační setkání, na kterém je celý proces Erasmus mobilit 

detailně objasnění. Na tomto setkání současně monitorujeme zájem studentů o Erasmus 

mobilitu a udělujeme jim další pokyny (sdělíme jim termín provedení zkoušky z cizího 

jazyka a podobně). 
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