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Confirmation of Study Period
=   Potvrzení o délce pobytu  - doručte originál dokumentu do EK na RUK (1.patro, č. 109) (  úřední hodiny ).
Potvrzení si nechte vystavit až na úplném konci pobytu, jinak hrozí možnost vrácení poměrné části uděleného stipendia.

Transcript of Records
= Výpis studijních výsledků / potvrzení o absolvování předmětů – přinést/nechat zaslat originál na zahraniční oddělení
FHS (dokument poté přepošleme do evropské kanceláře RUK.

Na základě výpisu studijních výsledků zapíše zahr. oddělení FHS absolvované předměty a získané kredity do SIS podle
  Opatření děkana č. 19/2020 .

Závěrečné zprávy pro EK
• Mobility Tool/EU Survey (celoevropská databáze)

Pokyny k vyplnění zprávy obdržíte ve formě automatického e-mailu generovaného databází po skončení studijního
pobytu v zahraničí.

• Online závěrečná zpráva   na webu Charles Abroad

Akademický dotazník FHS
K dispozici   zde  - zaslat emailem na zahr. oddělení FHS - informace budou poskytnuty studentům se zájmem o danou
univerzitu.

Ponávratový Academy EU test (OSL)
Vzhledem k současné problematické funkčnosti EU Academy (předchozí OLS) se Evropská komise rozhodla s
okamžitou platností zrušit povinné jazykové testování vysokoškolských studentů. Pokud stududující dostane výzvu k
vyplnění testu, není povinen ji vyplnit.

Od 23.1.2023 je vyplnění testu již DOBROVOLNÉ.

Erasmus vám nestačil? :)
Pokud chcete i po návratu z Erasmu zůstat v kontaktu s mezinárodním prostředím, přidejte se do   buddy programu ,
který zaštiťuje ESN CU Prague. Zaregistrovat se můžete   tady .

Zahraničnímu oddělení můžete také zaslat fotografie z pobytu (zejména zahraniční univerzity) či odkaz na blog, psal/-
a-li jste si během pobytu v zahraničí nějaký. Rádi se o ně podělíme s ostatními studenty.

Kromě toho samozřejmě můžete na Erasmus vyjet znova, stačí si hlídat, že celková délka pobytů nepřekročí 360 dní
v rámci daného stupně studia.
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