Možnosti studia v zahraničí pro studenty FAMO a SVOŠF v Písku
v rámci programu Erasmus+
S potěšením vám oznamujeme, že jsou volná místa na studijní a pracovní výměnné pobyty
(umožněné programem Evropské unie Erasmus+, 2021-27) v nadcházejícím akademickém roce.
Konkrétně nabízíme:
• Omezený počet zahraničních stáží na našich partnerských univerzitách Erasmus+ v Evropské unii.
• Omezený počet neplacených stáží (pracovní zkušenosti / stáže) v soukromých nebo veřejných
institucích v Evropské unii. Ty jsou nabízeny i čerstvým absolventům.
APLIKACE NA PROGRAM ERASMUS+
Formulář žádosti k přihlášení do programu Erasmus+ naleznete na našem webu a intranetovém
portálu (KIVVI).
Uzávěrka přihlášek pro interní výběr kandidátů je:
• 15.03.2022 pro přihlášku na mobility v zimním semestru
• 10.10.2022 pro přihlášku na mobilty v letním semestru
Přihlášky je třeba podat koordinátorovi programu Erasmus+ Danielovi Wellerovi (buď osobně v jeho
kanceláři, nebo e-mailem na daniel.weller@filmovka.cz).
Žadatelé, kteří mají zájem se účastnit mobilit absolventů, se musí přihlásit do programu Erasmus+
ještě v době, kdy jsou studenty školy a mají statut studenta.
Přihlášky musí být podány kompletní s podpisem prorektora / vedoucího studia a příslušného učitele
angličtiny. Pokud uchazeč usiluje o mobilitu, jejímž hlavním jazykem nebude angličtina, bude muset
předložit doklady o svých jazykových schopnostech (osvědčení o zkoušce / diplomy), aby bylo
zajištěno, že se bude moci plně zapojit. Délka pobytu bude do značné míry záviset na požadavcích
dané hostitelské instituce.
Přijetí do programu je podmíněno následujícími kritérii:
• Úspěšné absolvování předchozího semestru, studijní výsledky a aktivní účast v hodinách.
• Schopnost žadatele plnit své závazky v zahraničí a vystupovat jako dobrý zástupce našich škol.
• Požadované jazykové znalosti pro úspěšnou účast na mobilitě.
• Vypořádané školné (včetně poplatků za období, během něhož mají uchazeči v úmyslu absolvovat
mobilitu) a vyřešení neuhrazených dluhů vůči škole.
• Vyplněný a podepsaný formulář Erasmus+ GDPR (který lze nalézt na webových stránkách školy a
intranetovém portálu), který dává škole svolení použít osobní údaje studenta k řádné účasti v
programu.
Všechny přihlášky doručené k příslušnému datu posoudí výběrová komise, které předsedá
prorektor a vedoucí mezinárodních studií. Výsledky budou oznámeny do konce října
prostřednictvím e-mailu koordinátorem programu Erasmus+.
Uchazeči, kteří mají zájem studovat / pracovat v zahraničí, by měli skutečnost projednat tuto se svým
vedoucím ateliéru.

Způsobilost
• V zásadě jsou výměny otevřeny všem studentům (FAMO i SVOŠF v Písku studujících v českém i
anglickém jazyce), kteří úspěšně ukončili první rok studia a úspěšně splnili všechna kritéria v procesu
podávání přihlášek (jak je uvedeno výše).
• Čerství absolventi se mohou také účastnit pracovních stáží / výměn, pokud od ukončení studia
neuběhl více jak jeden rok
• Žadatelé, kteří se v minulosti programu Erasmus+ neúčastnili, budou upřednostňováni k podpoře
maximální účasti v programu. Jakákoli osoba, která se již zúčastnila mobilit Erasmus+ v délce 12
měsíců (na úrovni studia), NENÍ způsobilá k účasti.

Všeobecné podmínky a podrobnosti mobility
• Každý student, který se účastní programu Erasmus+, musí zůstat během studia / stáže v zahraničí
zapsán jako student FAMO / SVOŠF v Písku.
• Kredity získané během studia v zahraničí v rámci oficiální výměny Erasmus+ by měly být plně
přenosné. Všichni studenti studující v zahraničí budou povinni splnit min. počet kreditů (30 ECTS za
semestr). Tyto kredity musí být dosaženy na podobné úrovni a studijní oblasti jako ty, které nahrazují
na FAMO / SVOŠF v Písku. To neplatí pro pracovní stáže, kde nejsou vydávány kredity.
• Mobility jsou obvykle organizovány na jeden semestr (nebo 2 - 3 měsíce pro stáže / výměny), ačkoli
existuje možnost prodloužení v případě nevyužitých finančních prostředků projektu. To má umožnit,
aby se programu mohlo účastnit co největší počet účastníků.

Praktické informace
Finanční podmínky:
• Díky grantům vydaným Evropskou komisí mohou FAMO / SVOŠF v Písku nabídnout omezený počet
financovaných mobilit studentům / čerstvým absolventům studium / práci v zahraničí v rámci
programu Erasmus+.
• Toto financování se liší v závislosti na typu mobility (ať už jde o studium nebo stáž) a podle místa,
kde bude mobilita probíhat. Tyto informace se liší podle projektového roku, protože jsou pravidelně
aktualizovány.
• Je důležité, aby si žadatel uvědomil, že finanční prostředky jsou příspěvkem k nákladům na studium
/ práci v zahraničí. NEJSOU (a pravděpodobně nebudou dostačujícími) k pokrytí všech souvisejících
nákladů. Žadatel by měl očekávat, že bude potřebovat i jiné zdroje.

Výběr destinace v zahraničí:
• Kompletní seznam partnerských univerzit Erasmus+ a jejich specifické požadavky najdete na našich
webových stránkách v českém i anglickém jazyce. Každá univerzita nabízí omezený počet míst pro
studijní stáže a v případě většího zájmu na konkrétní univerzitě, bude upřednostněn uchazeč, který
se přihlásil dříve.
• Ukázkové možnosti stáže jsou také popsány na našich webových stránkách a zveřejněny na
nástěnce školy na intranetu (a na nástěnce v jídelně). Studenti si však v případě zájmu mohou
vyhledat jakoukoli zajímavou soukromou nebo veřejnou instituci (která svým zaměřením je blízká
jejich studijnímu oboru).
Problémy s vízy a imigrací:

• Držitelé cestovních pasů EU cestující do destinací v rámci EU nepotřebují žádná víza. Po příjezdu do
destinace se pravděpodobně budete muset zaregistrovat u místních imigračních úřadů. Podrobnosti
se v jednotlivých zemích mírně liší a hostitelská univerzita / organizace by vám měla poskytnout další
informace.
• Držitelé pasů ze zemí mimo EU, kteří by se chtěli zúčastnit programu Erasmus+ v rámci EU, možná
budou muset požádat o nové vízum nebo splnit specifické imigrační požadavky a je jim doporučeno
kontaktovat příslušné velvyslanectví / konzulát v místě určení, aby věděli, co se v dané zemi od nich
požaduje.
Speciální dodatek COVID-19:
Studenti by si měli uvědomit, že v posledních semestrech byla výměna vážně ovlivněna díky
pandemii COVID-19. Mnoho studijních mobilit bylo přesunuto online, což omezilo přístup k
financování (protože účastníci musí opustit Českou republiku, aby získali přístup k financování z
programu Erasmus+). Všechny mobilní služby jsou proto nabízeny s výhradou jakýchkoli příslušných
cestovních omezení, požadavků na karanténu a dalších opatření platných v době cesty a ve zvolené
destinaci. Doporučujeme, aby účastníci pravidelně vyhledávali aktuální informace o cestování a
opatřeních příslušných místních a cizích státních orgánů.
Po oficiálním výběru do programu Erasmus+ obdrží studenti další konkrétní informace a instrukce
od koordinátora Erasmus+ buď osobně, nebo e-mailem ohledně dalších kroků a nezbytné
dokumentace, kterou je třeba vyplnit PŘED / POBĚHEM / A PO jejich mobilitě.

