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Na zákl ad ě požad avku studijních a z a hraničních prodě ka nu faku lt AMU byla
stanoven a Metodika, která bude sloužit j ako administrativn í opora při identifikaci
za hraničníc h smluv, které mohou být zařazeny v číseln íku programu mobilit.
Č íselník Studijní pobyt - prog ram (čísel n ík Matri ky SIMS)
51 program Erasm us
52 program Erasmus Mundus
53 programy Socrates/ LLP - ostatní
54 program Leonardo da Vinci
55 jiný program EU
56 program CEEPUS
57 program AKTION
58 Visegrádský fond
59 program DAAD
60 mezivládní dohoda
61 rozvojový projekt MŠMT
62 univerzitní/fakultní stipendium
63 samoplátce na krátkodobém st udijním pobytu
64 program Finanční mechanismus EHP/ Norska
69 jiná forma krátkodobého studijního pobytu

Specifikace pobytu se týká zejména bodu 69 -jiná forma krá t kodobého
studijního pobytu, kde musí být splněny tyto podmínky :
1) Jedná se o pobyt na základě smlouvy mezi vysoký mi školam i
2) Pokud je smlouv a m ezi vysokými školami zajišťo vá n a
agenturou/konsorciem, tak je třeba , aby bylo ve sm lo u vě, m imo jiné,
jednoznačně uvedeno :
a) Agentura/konsorcium zprostředkovává mobility pro vysoké škol y a j ejí
studenty
b) Kredity z přijímající instituce budou uznány vys íl ající institucí
3) Studenti, kteří budou ze zahraničí na AMU přijíždět, bu dou p řiřazováni
k akreditovaným programům , který odpovídá stupni studia (bakalá řský,
magisterský) na domov ské vysoké škole student a.
Metodika byla schválena ředitelkou odboru vysokých škol dne 24.1.2014,
č.j . : MSMT-3272/2014.

Tento metodický pokyn nabývá platnosti a účinnosti dnem 29. ledna 2014.
V Praze dne 29. ledna 2014

prof. Noemi Zárubová-Pfeffermannov á
prorektorka pro studijní záležitost i a uměleckou činnost

