
ERASMUS+ 

Tato charta studenta uvádí práva a povinnosti 
účastníků programu Erasmus+. Obsahuje také 
informace o tom, co můžete ve všech fázích 
mobility od vysílající a přijímající instituce/ 
organizace očekávat.

CHARTA
          STUDENTA

+  Vysokoškolské instituce účastnící se programu Erasmus+ se 
zavazují respektovat zásady Listiny programu Erasmus pro vyso-
koškolské vzdělávání (ECHE), a to za účelem usnadnit vám pobyt 
v zahraničí, poskytnout podporu a zajistit uznání mobility.  

+  Na druhé straně se i vy zavazujete respektovat pravidla a po-
vinnosti vyplývající z účastnické smlouvy programu Erasmus+, 
kterou jste s vysílající institucí podepsal/a.

+  Erasmus+ Student and Alumni Association (ESAA) nabízí 
podporu jak před zahájením pobytu v zahraničí, tak v jeho průběhu 
i po skončení.

Erasmus+

Více informací naleznete na :

ec.europa.eu/erasmus-plus

Najdete nás také na :

  Erasmus+

 #ErasmusPlus

Kontakt :

Dům zahraniční spolupráce
Na Poříčí 1035/4 
110 00 Praha 1
www.dzs.cz   |   www.naerasmusplus.cz

www.esaa-eu.org



I. Před zahájením mobility

 +  Coby úspěšně vybraný student programu 
Erasmus+ máte nárok na informace o part-
nerských institucích/podnicích, kde můžete  
svou mobilitu vykonat, a o činnostech,  
kterým se tam můžete věnovat.

 +  Máte nárok na informace o klasifikačním 
systému v přijímající instituci/organizaci a 
na informace ohledně pojištění, ubytování  
a v případě potřeby i ohledně získání víz.  
Příslušná kontaktní místa a zdroje informací 
naleznete v meziinstitucionální dohodě po-
depsané mezi vysílající a přijímající institucí.

 +  Podepíšete účastnickou smlouvu, a to  
i v případě, že nedostanete finanční podporu 
z prostředků EU. Jste-li zapsáni na vysoko-
školské instituci se sídlem v zemi programu 
(tzv. programové zemi), podepíšete účast-
nickou smlouvu s vysílající institucí. Pokud 
jste zapsáni na vysokoškolské instituci se 
sídlem v partnerském státu (tzv. partnerské  
zemi), můžete dohodu podepsat s vysílající  
nebo přijímající institucí, a to podle dohod-
nutých podmínek. Kromě toho budete muset  
s vysílající a přijímající institucí/organizací 
podepsat studijní smlouvu. Řádná přípra-
va studijní smlouvy je klíčem k úspěchu 
mobility a zajištění jejího uznání. Studijní 
smlouva uvádí podrobnosti o vašich plá-
novaných aktivitách v zahraničí (včetně 
kreditů, které získáte a které vám budou 
započteny do studia na vaší domovské  
instituci). 

 +  Poté, co jste byl/a vybrán/a, podstoupíte  
on-line hodnocení vašich jazykových 
znalostí (je-li k dispozici v hlavním jazyce 
výuky či práce v zahraničí), které umožní  
vaší vysílající instituci nabídnout vám vhod-
nou jazykovou podporu, je-li třeba. Této 
podpory byste měli bezezbytku využít tak, 
abyste příslušný jazyk zvládli na úrovni  
doporučené přijímající institucí.

II. V průběhu mobility

 +  Plně využijte všech možností vzdě-
lávání dostupných v přijímající instituci/ 
podniku. Zároveň dodržujte jejich pravidla a  
předpisy a snažte se co nejlépe obstát ve všech  
zkouškách nebo jiných formách hodnocení. 

 +  Přijímající instituce/podnik se zavazují, že  
s vámi budou zacházet stejně jako se svými 
vlastními studenty/zaměstnanci. Vy byste 
měl/a vynaložit veškeré nezbytné úsilí na 
začlenění do nového prostředí.

 +  Můžete využít sítí mentorů a spolužáků, 
pokud v přijímající instituci/podniku existují.

 +  Přijímající instituce po vás nesmí v průbě-
hu mobility požadovat poplatky za výuku, 
registraci, zkoušky, přístup do laboratoří 
ani do knihoven. Nicméně vám mohou být 
účtovány malé poplatky stejně jako míst-
ním studentům, např. za pojištění, členství 
ve svazu studentů a za použití různých  
studijních materiálů nebo vybavení. 

 +  Po dobu pobytu v zahraničí vám zůstává  
zachováno studentské stipendium či 
studentská půjčka poskytnutá vaším 
státem.

 +  O změny ve studijní smlouvě smíte po-
žádat pouze ve výjimečných případech, a to 
ve lhůtách stanovených vysílající a přijíma-
jící institucí. Musíte zajistit, aby změny byly 
vysílající a přijímající institucí/podnikem 
schváleny do dvou týdnů od podání žádos-
ti a kopie příslušných souhlasů jste povinni 
si uschovat. Žádost o prodloužení mobility 
musí být předložena nejméně měsíc před 
koncem původně plánovaného období.

III. Po skončení mobility

 +  Podle studijní smlouvy máte ze strany vysí-
lající instituce nárok na plné akademické  
uznání úspěšně dokončených činností  
v průběhu mobility.

 +  Studujete-li v zahraničí, přijímající instituce 
zašle vám i vysílající instituci výpis studij-
ních výsledků (Transcript of Records), 
kde jsou uvedeny získané kredity a známky,  
a to do pěti týdnů od zveřejnění známek. 
Vysílající instituce vám poté poskytne in-
formace o uznání vašich výsledků. Jste-li 
zapsáni na vysokoškolské instituci se sídlem 
v programové zemi, jsou uznané složky (např. 
kurzy) uvedeny v Dodatku k diplomu.   

 +  Účastníte-li se praktické stáže1, obdržíte od 
podniku osvědčení o absolvování praktické 
stáže (Traineeship Certificate) s uvede-
ním činností i jejich hodnocení. Stanovuje-li  
to studijní smlouva, obdržíte od vysílající in-
stituce též výpis studijních výsledků. Pokud  

1 K dispozici mezi programovými a partnerskými 
zeměmi až od roku 2017.

stáž není součástí studijního plánu, a jste-li 
zapsáni na vysokoškolské instituci se sídlem 
v programové zemi, období mobility se uvede 
v Dodatku k diplomu a na vaši žádost i v do-
kumentu Europass Mobility. Pokud jste 
čerstvý absolvent, doporučuje se požádat  
o vystavení dokumentu Europass Mobility.

 +  Je-li k dispozici on-line hodnocení vašich  
jazykových znalostí v hlavním jazyce vý-
uky nebo práce v zahraničí, musíte jej absol-
vovat. Umožní vám posoudit, jak jste v da-
ném jazyce během své mobility pokročili.

 +  Pro potřeby zpětné vazby o mobilitě 
Erasmus+ pro vysílající a přijímající institu-
ci, národní agenturu a Evropskou komisi jste 
povinni vyplnit závěrečnou zprávu účastníka 
(EU Survey). 

 +  Zároveň doporučujeme, abyste se o své 
zkušenosti s mobilitou podělili s přá-
teli, kolegy, zaměstnanci ve vaší instituci, 
novináři atd., aby vašich zkušeností mohly 
využít i další osoby.

V případě potíží: 

 ■ Jasně popište problém a zjistěte si svá práva a povinnosti uvedené v účastnické smlouvě. 

 ■  Ve vysílající i přijímající instituci je řada lidí, jejichž úkolem je pomáhat studentům 
programu Erasmus+. V závislosti na povaze problému a kdy k němu došlo, vám poskytne 
pomoc kontaktní nebo odpovědná osoba ve vysílající nebo přijímající instituci (nebo  
v přijímajícím podniku v případě stáží). Jména a kontaktní údaje naleznete ve své 
studijní smlouvě.

 ■ Je-li to nezbytné, využijte v rámci vaší vysílající instituce formálního postupu odvolání. 

 ■  Neplní-li vysílající nebo přijímající instituce své povinnosti uvedené v Listině programu 
Erasmus pro vysokoškolské vzdělávání (ECHE) nebo v účastnické smlouvě, můžete 
kontaktovat příslušnou národní agenturu.
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