
Kreditová mobilita Erasmus+ 

 

 podporuje mobility vyučujících i studentů mimo země EU 

 finanční prostředky na tyto zahraniční výměny získává univerzita na konkrétní 

projekty jednotlivých kateder a ústavů s přesně specifikovanými mobilitami 

 

Studentská mobilita 

 studenti bakalářského, magisterského i doktorského studia mohou vyjet na období 

3 až 12 měsíců 

 studijní povinnosti jsou stejné jako u evropských pobytů 

 vyjíždějící studenti z ČR mají stipendium 650 EUR/měsíc + příspěvek na dopravu 

odstupňovaný dle vzdálenosti místa pobytu 

 přijíždějící studenti do ČR mají stipendium 800 EUR/měsíc + příspěvek na dopravu 

odstupňovaný dle vzdálenosti místa pobytu 

 

Akademická mobilita 

 vyučující mohou vyjet na výukový pobyt či na stáž 

 minimální délka pobytu je 5 dní, plus se mohou vyčerpat 2 cestovní dny 

 při výukovém pobytu je povinnost odučit 8hodin za týden 

 vyjíždějící pedagogové z ČR: 160 EUR/den + příspěvek na dopravu odstupňovaný dle 

vzdálenosti místa pobytu 

 přijíždějící pedagogové do ČR: 140 EUR/den + příspěvek na dopravu odstupňovaný 

dle vzdálenosti místa pobytu 

 

 



Na Filozofické fakultě běží v současné době dvě úspěšné projektové mobility 2. kola Výzvy 

2015 a 1. kola Výzvy 2016: 

 v tzv. „pilotním projektovém období“ se uskuteční 28 mobilit v rámci projektů 

Českého egyptologického ústavu a Katedry jihoslovanských a balkanistických studií 

s partnerskými univerzitami v Albánii, v Bosně a Hercegovině, v Izraeli, v Kosovu a 

v Srbsku 

 v tomto projektovém období, které trvá od 1. 2. 2016 do 31. 5. 2017., získaly uvedené 

mobility podporu v přibližné výši 55 000 EUR (cestovní příspěvek byl zahrnut pouze 

orientačně) 

V 1. kole Výzvy 2016 Kreditové mobility, probíhajícím od 1. 6. 2016 do 31. 5. 2018, získala 

Univerzita Karlova celkovou finanční podporu na dílčí fakultní projekty mobilit v celkové výši 

520 855,62 EUR. Na Filozofické fakultě bylo podáno v této Výzvě celkem 22 projektů, 

prostředky na zrealizování mobilit dostaly projekty mobilit z Českého egyptologického 

ústavu, Katedry jihoslovanských a balkanistických studií, Ústavu etnologie a Ústavu 

Blízkého Východu a Afriky s partnerskými univerzitami v Albánii, v Egyptě, v Izraeli, 

v Kosovu a v Maroku v přibližné výši 145 000 EUR (cestovní příspěvek byl zahrnut pouze 

orientačně). V dvouletém období projektu je plánováno 48 studentských i pedagogických 

mobilit. 

 

Koordinátorka podprogramu na Zahraničním oddělení FF UK: 

Mgr. Petra Jančíková 

telefon: 221 619 840 

e-mail: petra.jancikova@ff.cuni.cz 

místnost 128, hlavní budova FF UK 

 

Další informace naleznete na webu Univerzity Karlovy v Praze: 

http://www.cuni.cz/uk-6729.html 
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