
 
 

 

 

 

 

  

 

NĚKOLIK DŮVODŮ „PROČ“ VYRAZIT NA ERASMUS+ 

 FINANČNÍ PODPORA:  

 grant ve výši 480 - 750 EUR/měsíc (v závislosti na destinaci a typu výjezdu)  

 studenti se zdravotním či ekonomickým znevýhodněním mohou získat navýšení 

grantu ve výši až 250,- EUR/měsíc 

 při zvolení šetrného dopravního prostředku (vlak, autobus, spolujízda) lze získat 

jednorázový příspěvek 50 EUR  

 studenti PřF UJEP mohou získat motivační stipendium ve výši 10.000,- Kč 

(podmínky) 

 

 uznání všech podobných předmětů v rámci studia na UJEP 

 jedinečná šance poznat nové přátele v zahraničí a zlepšit nenásilně své jazykové 

kompetence 

 zvýšení obecných kompetencí a konkurenceschopnosti na pracovním trhu 

 administrativní pomoc v průběhu celého procesu 

 

STUDIJNÍ POBYTY A PRAKTICKÉ STÁŽE 

LETNÍ SEMESTR 2021/2022 

DO KDY SE PŘIHLÁSIT 

 Uzávěrka výběrového řízení je 31. 10. 2021 ve 12:00 hodin 

JAK SE PŘIHLÁSIT 

 studenti se do výběrového řízení registrují prostřednictvím on-line aplikace  

 přihlašovací údaje jsou shodné s přihlašovacími údaji do IS/STAG. 

 po zaregistrování je nutné všechny požadované dokumenty odevzdat v písemné podobě 

/do 1. 11. 2021 fakultnímu koordinátorovi nebo na podatelnu fakulty/ 

NÁLEŽITOSTI PŘIHLÁŠKY  

1. Přihláška k výběrovému řízení 

2. Čestné prohlášení   
3. Motivační dopis v českém jazyce  

https://www.ujep.cz/wp-content/uploads/2021/10/2021_SM_sazby.pdf
https://prf.ujep.cz/cs/erasmus
https://erasmus.ujep.cz/


 
 

 

4. Doklad o jazykových znalostech – např. kopie maturitního vysvědčení, certifikátu 

nebo potvrzení Jazykového centra fakulty  

 V případě velkého počtu zájemců budou při výběru zvýhodněni studenti s aktivním 

členstvím v Erasmus Student Network Ústí (nutno doložit potvrzením ESN) 

Úspěšné absolvování výběrového řízení negarantuje studentovi účast v programu Erasmus+. 

O výběr studentů rozhoduje rektorát UJEP v závislosti univerzitě přidělených finančních 

prostředcích. 

 Informace pro studenty UJEP k pobytům v programu ERASMUS+ 

Erasmus+ na stránkách DZS 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Pokud máte zájem vycestovat za studiem nebo za prací do zahraničí a nevíte si rady, bez 

obav kontaktujte fakultního koordinátora PřF UJEP:  

Ing. Michaela Bobková (kancelář č. 8.05) – CPTO - děkanát PřF Pasteurova 15 

tel: 475 28 6656; email: michaela.bobkova@ujep.cz 

 
 

https://www.ujep.cz/cs/erasmus-student-network-esn
https://www.ujep.cz/cs/zakladni-informace
http://www.dzs.cz/cz/erasmus-plus/
mailto:michaela.bobkova@ujep.cz

