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POKYN Č. 18/2017
PRAVIDLA PRO STUDENTSKOU MOBILITU V RÁMCI PROGRAMU
ERASMUS+ MEZI PROGRAMOVÝMI ZEMĚMI
Článek 1
Předmět úpravy
1.

Toto rozhodnutí specifikuje podmínky pro realizaci mobilit studentů VUT v Brně na studijní pobyty
(v Příloze 1) a praktické stáže (v Příloze 2) mezi tzv. Programovými zeměmi1, zejména:
•
•
•
•

tzv. kvalifikační podmínky, určující základní předpoklady pro realizaci mobility studenta
podmínky přihlášky do výběrového řízení a účelu a délky pobytu
minimální obsahové požadavky pro uznatelnost studijního pobytu či praktické stáže
podmínky poskytnutí finanční podpory, metodiku jejího výpočtu, včetně případných dalších
příspěvků pro studenty se specifickými potřebami či studenty socioekonomicky znevýhodněné
a platební podmínky

Článek 2
Odpovědnost
1.

Odbor zahraničních vztahů Rektorátu VUT odpovídá za:
•
•
•
•
•
•

2.

realizaci mobilit Klíčové akce 1 programu ERASMUS+ na VUT
vyhlášení výběrového řízení a stanovení základních podmínek
minimální obsahové požadavky pro uznatelnost studijního pobytu či praktické stáže
podmínky poskytnutí finanční podpory, metodiku jejího výpočtu, včetně případných dalších
příspěvků pro studenty se specifickými potřebami či studenty socioekonomicky znevýhodněné
a platební podmínky
monitoring dodržování smluv, vyúčtování poskytnutých grantů a vykázání výsledků
propagaci mobilit a informační servis

Fakulty a součásti VUT odpovídají za:
•
•

stanovení konkrétních kritérií výběru uchazečů
provedení výběrového řízení a vyhlášení výsledků

1

28 zemí EU, 3 země ESVO (Island, Norsko, Lichtenštejnsko) a 2 kandidátské země (Turecko a Bývalá jugoslávská republika
Makedonie
1

•

akademické náležitosti mobilit, tj. zejména schvalování plánů studijních smluv/smluv o
praktické stáži a uznávání jejich výsledků

Článek 3
Závěrečná ustanovení
1.

Tato vnitřní norma nabývá účinnosti v den uvedený v jejím záhlaví.

2.

Aktualizace příloh této vnitřní normy bude probíhat po schválení předložené změny vydavatelem
normy. Aktualizovaná příloha bude zveřejněna vyvěšením vždy k určitému datu platnosti.

Prof. RNDr. Ing. Petr Štěpánek, CSc.
rektor
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