STUDIUM V ZAHRANIČÍ
Možnosti mobilit pro studenty se specifickými nároky

Erasmus+
Program Evropské unie zaměřený na vysokoškolské vzdělávání a na odborné vzdělávání na vysokoškolské úrovni. Program podporuje zahraniční mobilitu vysokoškolských studentů, pedagogů
a zaměstnanců vysokoškolských institucí, ale také školitelů z různých podniků a dalších subjektů.
S podporou Střediska Teiresiás mohou na program Erasmus+ vycestovat všichni studenti se specifickými nároky, jež má Středisko ve své správě.

Co nabízí Středisko Teiresiás

Kam je možné vycestovat

—— spolupráci na organizaci výjezdů s Centrem
zahraniční spolupráce a koordinátory na
jednotlivých ústavech a fakultách

—— členské státy Evropské unie

—— komunikaci s koordinátorem hostitelské
univerzity a dojednání podmínek servisu a
zpřístupnění studia

—— Turecko a Makedonie

—— pomoc s finančním zajištěním pobytu, např.
s vyřizováním žádosti o stipendium pro stu
denty se specifickými nároky
—— služby a asistence v zahraničí (typicky např.
úpravu studijních materiálů v případě, že ne
ní možné tento servis dojednat v zahraničí)

www.teiresias.muni.cz/mobility

—— země Evropského hospodářského prostoru
(Norsko, Island, Lichtenštejnsko)
—— příp. některé mimoevropské země (seznam
je každoročně aktualizován)

Koho kontaktovat
—— koordinátora Střediska Teiresiás
(mobility@teiresias.muni.cz)
—— oborového koordinátora na vlastní fakultě
—— koordinátora programu Erasmus+
z Centra zahraniční spolupráce

www.czs.muni.cz/cs/student-mu/studijni-pobyty

Studium v zahraničí
pro studenty
se specifickými
nároky

Servis v zahraničí

Stipendium

—— nemusí být automaticky dostupný v témž
rozsahu a v téže kvalitě jako na domovské
univerzitě

—— příspěvek na pokrytí zvýšených nákladů
souvisejících se studijním pobytem, např. na:
–– dopravu (rozdíl v ceně běžné dopravy a
požadované nadstandardní dopravy do
místa pobytu i na místě během pobytu)
–– ubytování (např. bezbariérový pokoj v blíz
kosti školy)
–– stravování (např. bezlepkové potraviny)
–– služby asistenta/pomocníka
–– lékařskou péči (pravidelné návštěvy
lékaře v ČR či v zahraničí, rehabilitace,
fyzioterapie, apod.)
–– speciálně upravené studijní materiály
(např. digitalizované texty přístupné pro
asistivní technologie, hmatové tisky apod.)
–– eventuálně další služby, např. přepis,
tlumočení apod.

—— hostitelské univerzity často adekvátní servis
řeší spoluprací se třetími stranami (např.
s národními asociacemi a národními posky
tovateli služeb)
—— služby na hostitelských univerzitách mohou
být zpoplatněné – student může žádat
o „stipendium pro účastníky se specifickými
potřebami“
—— komunikaci s koordinátorem hostitelské
univerzity o zajištění služeb pro studenty se
specifickými nároky zprostředkovává Stře
disko Teiresiás

www.teiresias.muni.cz/mobility/faq
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