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Stipendium na podporu mobilit studentů VŠB-TUO  

Studijní pobyt 

Kde všude můžeš studijní pobyt absolvovat? 

 Na univerzitách, s nimiž má VŠB-TUO podepsanou smlouvu o výměně studentů. Tyto 

smlouvy zajišťují studentům osvobození od placení poplatků za studium. 

Na některých univerzitách je možno získat také místní stipendium. Seznam těchto 

partnerských univerzit je uveden na odkaze: https://www.vsb.cz/mobility/cs/seznam-

smluv/ 

 Na jakékoliv univerzitě formou „freemover“  - student musí samostatně oslovit 

zvolenou univerzitu, zjistit možnosti přijetí ke studijnímu pobytu, podmínky za jakých 

bude pobyt realizován, případně poplatky za studium požadované zahraniční 

univerzitou. Vybírat můžeš například z univerzit, se kterými má  VŠB-TUO 

podepsáno Memorandum of Understanding (MoU), další variantou může být 

např. Study Abroad in Asia: https://www.asiaexchange.org/ 

  Postavení univerzit v mezinárodních žebříčcích si můžeš ověřit např. na QS World 

University Rankings: https://www.topuniversities.com/ 

 

 

Délka pobytu 

 Minimální délka pobytu je 1 měsíc, maximální 12 měsíců. 

 Studenti jsou „Stipendiem na podporu mobilit studentů VŠB-TUO“ standardně 

finančně podporováni na pobyty v délce 1 semestru. Ve výjimečných případech 

a za předpokladu, že je dostatek finančních prostředků, může být pobyt 

schválen/prodloužen na 2 semestry (max. 12 měsíců). 

 

Kontaktuj fakultního koordinátora 

Kontaktuj svého fakultního koordinátora,  který  Ti sdělí fakultní podmínky pro výjezd. 

Dále ověř, zda splňuješ také institucionální podmínky pro výjezd, konkrétně: 

 Máš absolvován minimálně 1. ročník bakalářského studijního programu na VŠB-TUO 

a po celou dobu studijního pobytu či praktické stáže studuješ v akreditovaném 

studijním programu VŠB-TUO; 

 Studentům doktorského studijního programu doporučujeme vycestovat na praktickou 

stáž; 

 Student 1. ročníku doktorského studia může vycestovat až v letním semestru  

 Neplatíš poplatky za prodloužené studium; 

 Máš splněny všechny studijní povinností a máš výborné studijní výsledky; 

 Máš dobrou znalost anglického jazyka, případně jazyka, ve kterém probíhá výuka; 

https://www.vsb.cz/mobility/cs/seznam-smluv/
https://www.vsb.cz/mobility/cs/seznam-smluv/
https://www.asiaexchange.org/
https://www.topuniversities.com/
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 Pokud vyjíždíš v zimním semestru 1. ročníku navazujícího studia, zkontroluj, zda jsi 

řádně zapsán ke studiu v EDISONU a případně požádej studijní oddělení o dřívější 

zápis. 

 

Výběrové řízení 

 Všichni zájemci o studijní pobyt s podporou Stipendia VŠB-TUO musí úspěšně 

absolvovat celouniverzitní výběrové řízení.  

 Výběr studentů v rámci přidělené dotace je plně v kompetenci VŠB-TUO. 

 Výběrové řízení se koná 2 x za rok, vždy na počátku semestru a probíhá formou 

pohovoru v anglickém jazyce.  

 V případě, že počet zájemců o Stipendium VŠB-TUO překročí finanční limity VŠB-

TUO, budou mít přednost uchazeči, kteří ještě nebyli tímto stipendiem podpořeni.  

Administrace před výjezdem  

V případě, že jsi úspěšně absolvoval výběrové řízení a Tvůj výjezd je schválen fakultním 

koordinátorem, vyplň všechny požadované formuláře. Vyplněné a podepsané formuláře 

zároveň s ostatními, zde uvedenými dokumenty, odevzdej ještě před výjezdem na oddělení 

Mezinárodních vztahů a mobilit studentů. 

Požadované formuláře a dokumenty:   

 Žádost o přidělení stipendia; 

 Learning Agreement for Studies - LA musí být sestaven tak, aby součet ECTS kreditů 

za jeden semestr byl minimálně 20, doporučený počet je 30 ECTS kreditů, LA 

podepisuje proděkan pro studium dané fakulty; 

 Účastnická smlouva; 

 Zvací dopis s přesně uvedeným obdobím pobytu; 

 Kopie zdravotního pojištění (pojištění léčebných výloh) platné pro cílovou destinaci 

po celou dobu konání praktické stáže v zahraničí. 

Podpis účastnické smlouvy, výše stipendií 

 Účastnickou smlouvu (dále jen ÚS) vyplňuj na PC.  

 Data zahájení a ukončení mobility v článku 2.2 a 3.1 se musí shodovat s daty v žádosti 

o poskytnutí stipendia a nesmí přesáhnout období, na které je sjednán Learning 

Agreement for Studies. 

 K výpočtu celkové délky studijního pobytu použij kalkulačku uvedenou na internetové 

stránce:  

https://www.vsb.cz/mobility/cs/stipendium/pro-studenty/studijni-pobyty/smlouva/ 

 Výše stipendií do jednotlivých zemí je uvedena v dokumentu Pravidla pro účtování 

studentských mobilit.  

 Účastnickou smlouvu podepiš a ve dvou vyhotoveních doruč na oddělení 

Mezinárodních vztahů a mobilit studentů. 

https://www.vsb.cz/mobility/cs/stipendium/pro-studenty/studijni-pobyty/smlouva/
http://webeditor.vsb.cz/mobility/cs/stipendium/studijni-pobyty/SMS-pravidla-pro-uctovani-podpora-mobilit-2015.doc
http://webeditor.vsb.cz/mobility/cs/stipendium/studijni-pobyty/SMS-pravidla-pro-uctovani-podpora-mobilit-2015.doc
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Výplata stipendia 

 Stipendium se vyplácí po dodání všech požadovaných dokumentů před výjezdem 

v českých korunách bezhotovostně a to na účet studenta uvedený v účastnické 

smlouvě. Účet musí být veden v České republice a nesmí být veden na právnickou 

osobu. 

 Výplata stipendia studentům, kteří vyjíždějí  na mobilitu počátkem kalendářního roku, 

probíhá až koncem měsíce března daného kalendářního roku. 

 Studentům, jejichž pobyt přechází z jednoho kalendářního roku do druhého, 

je stipendium vypláceno ve dvou splátkách. Splátky jsou rozděleny podle kalendářních 

let. První splátka (za období počátek pobytu - konec kalendářního roku) je vyplacena 

před výjezdem. Druhá splátka (za období leden - konec pobytu) bývá zpravidla 

vyplacena koncem měsíce března daného kalendářního roku.  

Odjezd na mobilitu 

Všechny dokumenty jsi již v pořádku odevzdal, můžeš tedy vyjet na stáž, načerpat nové 

zkušenosti, vědomosti a patřičně si vše užít. 

 

V průběhu a před ukončením pobytu 

Pokud v průběhu pobytu potřebuješ: 

 Změnit předměty, které jsi měl v úmyslu na zahraniční instituci studovat, je třeba 

připravit tzv. " changes" (Tabulka "C" dokumentu Learning Agreement). Changes 

je třeba připravit do jednoho měsíce po příjezdu na zahraniční instituci, respektive 

zahájení semestru a být opět schváleny proděkanem pro studium;  

 Změnit délku zahraničního pobytu -  alespoň jeden měsíc předem projednej 

tuto změnu s fakultním koordinátorem a s kontaktní osobou pro Stipendium 

na podporu mobilit studentů VŠB-TUO. 

 V případě jakýchkoliv jiných změn či dotazů piš fakultnímu koordinátorovi nebo na e-

mail: marta.blastikova@vsb.cz 

 

Před ukončením mobility zajisti na zahraniční instituci originály formulářů: 

 

 Confirmation of Study Period  - univerzity tento dokument standardně nevydávají, 

studenti si ho musí vyžádat na International Office; 

 Transcript of Records  - většina univerzit zasílá automaticky poštou po ukončení 

mobility, přesto doporučujeme zaslání dokumentu ověřit na International Office.  

marta.blastikova@vsb.cz
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Po návratu ze studijního pobytu 

Odevzdej na oddělení Mezinárodních vztahů a mobility studentů: 

 Originál Confirmation of Study Period;   

 Jsi–li studentem doktorského studia, odevzdej odbornou zprávu v rozsahu 5-10 stran  

A4; 

 On-line závěrečnou  zprávu - která bude zveřejněna na webových stránkách univerzity 

a bude sloužit jako zdroj informací pro další zájemce o výjezd. Odkaz na on-line 

zprávu ti bude zaslán e-mailem po ukončení pobytu.  

Kontaktuj svého fakultního koordinátora a: 

 Doruč mu originál Transcript of Records; 

 Domluv se s ním na vyplnění dokumentu Přehled studijních výsledků získaných 

v rámci studia v zahraničí.  

 

 

 

 


