Rozšíření nabídky pobytů pro přijíždějící osoby
Současný vývoj nákazy COVID-19 a s tím zaváděná preventivní opatření napříč členskými zeměmi
programu CEEPUS mobilitám nijak nepřejí. Přestože přínos fyzické mobility nelze ničím nahradit, setkali
jsme se s dotazy ze strany studentů, pedagogů i vysokých škol na možnost mobility online popř.
blended mobility, která je kombinací fyzické a online mobility. Oslovili jsme proto MŠMT, které se
rozhodlo vyjít této potřebě vstříc a rozšířit nabídku mobilit s cílem co nejvíce podpořit možnosti
spolupráce.
S potěšením bychom Vás tímto chtěli informovat o rozšíření současné nabídky pobytů pro přijíždějící
osoby o dva nové typy mobilit. Nabídka platí jak pro studenty, tak pro pedagogické pracovníky, pro
mobility v rámci univerzitní sítě i pro freemovery.
A. Blended mobilita
Student/pedagog obdrží stipendium ve výši 60 % sazby fyzické mobility.
B. Online mobilita
Student/pedagog obdrží stipendium ve výši 40 % sazby pro fyzické mobility, vysoká škola
obdrží 10 % sazby pro fyzické mobility na organizaci pobytu a bankovní poplatky.
Krátkodobý pobyt (1-2měsíční), semestrální pobyt (3 a více měsíců), letní školu apod. lze zrealizovat
jako fyzickou, blended či online mobilitu. Povinnosti studentů a pedagogů, minimální celková délka
mobility apod. jsou stejné jako u mobility fyzické. Garantem náplně pobytu je hostitelská vysoká škola,
jak je tomu dosud.
V případě, že se rozhodnete přijmout zahraničního studenta či pedagoga na blended či online mobilitu,
vždy nás prosím předem informujte a možnost s námi konzultujte. Po dohodě s námi bude také možné
např. původně fyzickou mobilitu převést na blended či virtuální (letní školy), pokud bude třeba.
Co se týče využití online a blended mobilit pro vycestování do zahraničí, umožňuje tyto pobyty také
Chorvatsko. Další země o zavedení těchto pobytů jednají a postupně je připravují. O novinkách v tomto
směru Vás budeme informovat.
V případě dotazů se na nás neváhejte obrátit.
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