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 Joint Master Degree (JMD) přímo navazuje na 
velmi úspěšné aktivity programu Erasmus 
Mundus, tj. zvyšování atraktivity evropských 
vysokoškolských institucí

 Rozvíjet a podporovat zlepšení, inovace a 
internacionalizaci v oblasti vysokoškolských 
institucí

HLAVNÍ CÍLE (1)

2



 Zkvalitnění a zatraktivnění nabídky 
vysokoškolského vzdělávání, která bude přitažlivá, 
jak v rámci EU, tak za jejími hranicemi 
poskytováním stipendií nejlepším studentům z 
celého světa

 Zlepšování úrovně schopností a dovedností 
absolventů magisterského stupně studia a zvláště 
pak jejich významu pro trh práce

HLAVNÍ CÍLE (2)

3



 Vysoce integrovaný studijní program vynikající 
kvality, který je společně nabízen mezinárodním 
konsorciem vysokoškolských institucí

 Do konsorcia mohou být zapojeny i další 
organizace zainteresované na obsahu a výsledcích 
společného programu 

 Veškeré vysokoškolské instituce musí být 
akreditované pro tvorbu magisterských 
programů ve své zemi

CO JE ERASMUS MUNDUS JOINT 

MASTER DEGREES?
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 EMJMD musí zahrnovat mobilitu mezi 
institucemi konsorcia a vést k udělování 
uznávaných společných, dvojích nebo 
několikanásobných diplomů úspěšným 
studentům (min. 2 mobility pro všechny 
studenty)

 EMJMD musí nabízet velmi kvalitní studijní 
programy pro studenty z celého světa, proto 
budou k realizaci dlouhodobě podpořeny pouze 
ty nejlepší
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 Vytváření EMJMD programů, odpovídající rozsahu 
60, 90 či 120 ECTS, organizovaných konsorcii nebo 
vysokoškolskými institucemi

 Stipendia pro nejnadanější studenty, aby mohli 
studovat v jednom z těchto EMJMD programů

 Účast akademických pracovníků přizvaných 
přednášet/školit na EMJMD (invited schollars)

JAKÉ AKTIVITY EMJMD 

PODPORUJE?
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 Úplný výčet oprávněných institucí z evropských a 
mimoevropských zemí a jejich možností pro zapojení do 
programu najdete v dokumentu E+ Programme Guide

 Vysokoškolské instituce se sídlem v programových zemích 
mohou žádat prostřednictvím vytvořeného konsorcia 
(požadován ECHE)

 Konsorcium tvoří alespoň 3 VŠ instituce z různých 
programových zemí a libovolný počet dalších institucí z 
jiných zemí

KDO SE MŮŽE ZAPOJIT?
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 Níže uvedené skupiny účastníků žádají o 
stipendium přímo konsorcium EMJMD:

 Studenti magisterského stupně (13-20 osob)

 Zaměstnanci zapojených organizací

 Pozvaní scholars/guest lecturers (min. 4 osoby)

 Účastníci mohou pocházet z členských i 
partnerských zemí EU

ÚČASTNÍCI EM JOINT MASTER 

DEGREES
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 1 přípravný rok  + 3 běhy (intakes) = pokryto 
jednou grantovou smlouvou 

 Min. 75 % studentů musí být z partnerských zemí

 Stipendium pro max. 3 studenty z jedné země

 Nově: dodatečná stipendia pro studenty z 
regionů DCI, ENI, PI

EMJMD CHARAKTERISTIKA
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 Orientační výše grantu 2-3 mil EUR

 VŠ – náklady na řízení

 20 tis. EUR přípravný rok

 50 tis. EUR per intake

 Stipendium – max. 25 tis. EUR / akademický rok
částka závisí na :

 Délce studia EMJMD 

 Bydlišti studenta

 Výši EMJMD nákladů na účastníka

FINANCOVÁNÍ EMJMD
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EMJMD Award Criteria

Projects will be assessed against the following criteria:

 Relevance of the project (max 30 points)

 Quality of the project design and implementation (max 25 points)

 Quality of the project team & the cooperation arrangements (max 20 pts) 

 Impact and dissemination (max 25 points)

To be considered for funding, proposals must score at least 70 points overall 
&

 First step: 75% (22,5 points) of the maximum allocated points for 
"relevance"

 Second step: 60% of the maximum allocated points for each of the 
remaining award criteria

1
1



 Žádosti jsou směřovány EACEA (Education, 
Audiovisual and Culture Executive Agency) do 
Bruselu

 Termín podání žádosti pro projekty začínající mezi 

1. srpnem a 31. říjnem 

4. března 2015 12:00 Bruselského času

Více info na:

 Průvodce programem Erasmus+ (Programme Guide – v anglickém jazyce), str. 93-102

 Podrobné informace a doplnění: Annex 1, str. 271-273

 https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding/key-action-1-erasmus-mundus-
joint-master-degrees_en

KDE A KDY ŽÁDAT?
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https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding/key-action-1-erasmus-mundus-joint-master-degrees_en


Děkujeme za pozornost.

www.naerasmusplus.cz


