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výměnné pobyty
2022/23

https://ozs.vse.cz/prehled-zemi-zapojenych-do-programu-erasmus-2/programove-zeme-erasmus/


Dana Brázdová
vedoucí OZS

Janka Zengerová
AT, DE, HU, LI, SI, SK

Dominika Hrabalová
IE, GB

Linda Filáčková
DK, EE, FI, IS, LT, LV, NO, PL, SE

Pavlína Šenk Kopecká
ES, IT, NL, PT, GR, TR

Martina Poussin
BE, FR

https://insis.vse.cz/lide/clovek.pl?id=30672
https://insis.vse.cz/lide/clovek.pl?id=115039
https://insis.vse.cz/auth/lide/clovek.pl?id=51929;


zdroje informací

finance 

administrativní náležitosti výjezdu

prostor pro dotazy

Program infoschůzky



konzultační hodiny:
         Po-Čt 10:00-12:00
         online každá středa 10:00-11:00

Sharepoint OZS - přehled škol

web partnerské školy 

FB skupina pro vyjíždějící studenty

závěrečné zprávy v InSIS

Kde najdu informace? ozs.vse.cz

ozs@vse.cz

5. patro RB

VSE Study Abroad

@vse_studyabroad

https://www.facebook.com/groups/VSEvyjezdy
https://insis.vse.cz/auth/int/zavzpr.pl
https://ozs.vse.cz/kontakty/
https://kalendar.vse.cz/event/show?date=2470&web=ozs.vse.cz
https://vse.sharepoint.com/sites/ozs/brozura/SitePages/DomovskaStranka.aspx
https://ozs.vse.cz/
https://ozs.vse.cz/
https://www.facebook.com/vsestudyabroad
https://www.instagram.com/vse_studyabroad/


formulář na potvrzení v emailu

změna semestru výjezdu

zrušení výjezdu

Potvrzení výjezdu

s dostatečným předstihem
místo není Vaše
další místo nebude nabídnuto



1 SEMESTR - NELZE PRODLOUŽIT

v InSIS "student na výjezdu"

žádná registrace předmětů na VŠE

nutno vystudovat 20-30 ECTS 

DOSTATEK KREDITNÍCH POUKÁZEK

Výměnný pobyt



Finance Erasmus+
žádné školné hostitelské škole
stipendium na zvýšené náklady
nutné vlastní zdroje

bankovní účet v InSIS
výplata v EUR po podpisu účastnické
smlouvy

480/600 EUR / měsíc 

https://ozs.vse.cz/vyjizdim/pred-odjezdem/evropa-erasmus/evropa/


Země Výše stipendia/měsíc

Belgie, Dánsko, Finsko, Francie, Irsko, Island, Itálie, Kypr,
Lichtenštejnsko, Lucembursko, Malta, Německo, Nizozemsko,
Norsko, Portugalsko, Rakousko, Řecko, Španělsko, Švédsko,
Velká Británie

600 €

Bulharsko, Estonsko, Chorvatsko, Litva, Lotyšsko, Maďarsko,
Makedonie, Polsko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko,
Turecko

480 €

Finance Erasmus+



s ekonomickou překážkou
se zdravotním znevýhodněním 

speciální granty pro studenty:

Finance - další info

další zdroje financování

některé fakulty další příspěvek

https://ozs.vse.cz/specialni-granty-a-dalsi-moznosti-financovani/
https://ozs.vse.cz/specialni-granty-a-dalsi-moznosti-financovani/dalsi-moznosti-financovani-zahranicniho-studia/
https://ozs.vse.cz/specialni-granty-a-dalsi-moznosti-financovani/dalsi-moznosti-financovani-zahranicniho-studia/


Před odjezdem



Administrativní záležitosti

nominace

přihláška

akceptační dopis

online learningagreement (OLA)

emergency
contact form

účastnická
smlouva

checklist v InSIS
víza, pojištění
a ubytování

OLS test



Nominace

jméno, osobní a studijní údaje
cca 3-9 měsíců před výjezdem

studenta nominuje OZS

po nominaci založen výjezd v InSIS

před nominací partnerskou školu nekontaktujte



online / naskenované / poštou
různé požadavky a přílohy
(transkript, CV, motivační dopis,
potvrzení o jazyce atd.)

podává student

hlídat si deadline!

Přihláška



potvrzení o přijetí
různá podoba (PDF, email...)
období pobytu - výše stipendia

vydává partnerská škola

nahrát do checklistu v InSIS

Akceptační dopis



z jazyka studia (min. B2)
povinný před a po návratu

nepovinný (pro studenty s B2)
jazyk studia a/nebo lokální jazyk

online jazykový test

online jazykový kurz

OLS
online jazyková podpora



20-30 ECTS + pravidla fakulty a
partnerské školy 

tabulka A = tabulka B

skupiny volitelných předmětů

první výběr může být předběžný

OLA
online learning agreement



nejpozději před odjezdem (někdy již
s přihláškou)

student + fakulta + partnerská škola

kompletně podepsanou nahrát v PDF
do checklistu v InSIS 

OLA
online learning agreement

doc. Ing. M. Zárybnická Žárová, CSc.
(proděkanka pro zahraniční vztahy) 

Ing. R. Čajka, Ph.D. 
(proděkan pro zahraniční vztahy) 

prof. Ing. J. Soukup, CSc. 
(proděkan pro zahraniční vztahy) 

Ing. K.Vltavská, Ph.D.
(proděkanka pro studium) 

doc. Ing. M. Ševčík, CSc. 
(proděkan pro studium) 

Ing. J. Přibil, Ph.D. 
(proděkan pro studium) 

FFÚ

FMV

FPH

FIS

NF

FM



vyplňuje student do formuláře

Emergency contact

Víza, pojištění a ubytování
zodpovědnost studenta

některé školy speciální požadavky

kolej není vždy nejlevnější varianta

https://ozs.vse.cz/emergency-contact/


délka pobytu s přesností na dny
 

přesná výše stipendia

vystavuje OZS

před podpisem je třeba splnit
povinnosti před odjezdem

ÚČASTNICKÁ
SMLOUVA



Během výjezdu



změny v předmětech 
opět musí být kompletně podepsaná 

OLA
during mobility - changes

Reprezentace VŠE
prezentace / exchange fair apod.



Po návratu



Administrativní záležitosti

confirmation 
of study period

zpráva v BM

zpráva v InSIS

transkript

checklist v InSIS

uznání

OLS test

OLA duringmobility



z jazyka studia
do 14 dní

online jazykový test po návratu
OLS

do 14 dní nahrát finální podobu OLA
do checklistu v InSIS 

OLA
during mobility - changes



potvrzení dat mobility partnerskou
školou 

do 14 dní nahrát kopii do checklistu
v InSIS

do 1 měsíce doručit originál na OZS 

Confirmation 
of study period



Zprávy z pobytu

do 14 dní
prosíme detailně

evropská databáze
link emailem

vyplňuje student v InSIS

do Beneficiary Module



Uznání předmětů

Transkript
posílá partnerská škola
1-3 měsíce po návratu
ověřená kopie v checklistu v InSIS

student v InSIS (     návod na webu OZS)
do konce následujícího semestru

doc. Ing. D. Dvořáková, Ph.D.
(proděkanka pro zahraniční vztahy) 

doc. Ing. P. Hnát, Ph.D. 
(proděkan pro zahraniční vztahy) 

prof. Ing. H. Mikovcová, Ph.D.
(proděkanka pro zahraniční vztahy) 

Ing. K.Vltavská, Ph.D.
(proděkanka pro studium) 

doc. Ing. M. Ševčík, CSc. 
(proděkan pro studium) 

Ing. J. Přibil, Ph.D. 
(proděkan pro studium) 

FFÚ

FMV

FPH

FIS

NF

FM

https://ozs.vse.cz/uznani-predmetu/


prezentace pro vyjíždějící
    
IG takeovers

regionální setkání 

seriál erasmus za časů korony

ozs.vse.cz

ozs@vse.cz

5. patro RB

VSE Study Abroad

@vse_studyabroad

Kam dál?

https://ozs.vse.cz/download/#vymenne_pobyty
https://www.instagram.com/vse_studyabroad/channel/
https://ozs.vse.cz/download/#zajemci
https://ozs.vse.cz/erasmus-za-casu-korony/
https://ozs.vse.cz/
https://ozs.vse.cz/
https://www.facebook.com/vsestudyabroad
https://www.instagram.com/vse_studyabroad/


Dotazy?


