
Pravidla výběru studentů na aktivity Erasmus+ 
 
Vysoká škola tělesné výchovy a sportu PALESTRA, spol. s r.o. (dále jen VŠTVS 
PALESTRA) je úspěšným žadatelem a příjemcem finanční podpory v programech KA1 - 
Learning Mobility of Individuals (studijní mobilita studentů) a KA103 - Higher education 
student and staff mobility within programme countries (studijní mobilita vysokoškolských 
studentů a učitelů v rámci programových zemí). 
 
Veškeré záležitosti týkající se účasti v programu Erasmus+ včetně potřebných formulářů má 
na starosti institucionální koordinátor zapojení do programu Erasmus+ (dále jen 
institucionální koordinátor). 
 
Proces přihlašování, výběru a vysílání studentů se řídí pravidly Erasmus+ a dále těmito 
principy: 
 

1. Právo účasti na programu Erasmus+ mají všichni řádní studenti VŠTVS PALESTRA 
(studenti denního i kombinovaného studia). 

2. Přihlášky pro studium/stáž v následujícím akademickém roce je potřeba podat písemně 
institucionálnímu koordinátorovi či na studijní oddělení školy do 1. února. 

3. V přihlášce je potřeba uvést příjmení, jméno, ročník, který právě student studuje, 
formu studia, druh mobility a předběžný termín pobytu v zahraničí, název VŠ či 
instituce, na které chce student pobyt uskutečnit. 

4. Povinností všech uchazečů je prodiskutovat své záměry týkající se studia či stáží v 
zahraničí s institucionálním koordinátorem. 

5. Institucionální koordinátor prostuduje přihlášky ke studiu/stáži v zahraničí, případně 
prodiskutuje upřesnění záměrů s uchazeči. 

6. Vlastní výběr a schválení studia/stáže v zahraničí náleží kolegiu rektora, které do 
konce února stanovuje pořadí studentů pro udělení stipendií pro studium / stáž 
v programových zemích.  

7. VŠTVS PALESTRA získává informaci o výši přidělených finančních prostředků 
obvykle v červnu/červenci na následující akademický rok.  

8. Konečný výběr studentů pro další akademický rok proběhne na základě schváleného 
pořadí studentů a výše přidělených prostředků pro daný akademický rok do 30 dnů od 
získání potřebných podkladů, které jsou uvedeny výše. 

9. Studenti, kteří mají schválený studijní pobyt, musí v dubnu/listopadu podat přihlášku 
na smluvní Univerzitu (Study agreement), na které budou v následujícím 
(zimním/letním) semestru studovat. Tomuto kroku musí předcházet konzultace 
s prorektorkou pro studijní činnost na téma studijního programu studenta. Tento 
studijní program musí co nejvíce odpovídat programu, který student studuje ve stejné 
době na VŠTVS PALESTRA (Learning Agreement for study). 

10. Pro pracovní stáže si musí student nalézt instituci, se kterou uzavře pracovní smlouvu na 
dobu pobytu. Předmětem pracovní náplně musí být „práce v oboru studia“.  

11. Vlastnímu výjezdu na pracovní stáž předchází dosažení souhlasu přijímající 
školy/instituce, vysílající školy a studenta (Learning Agreement for traineeships). 

12. Finanční prostředky jsou studentům přidělovány na základě uzavření „Účastnické 
smlouvy pro mobilitu studentů na studijní pobyt / praktickou stáž“ (finanční dohody). 


