
HARMONOGRAM PROGRAMU LLP/ERASMUS 
2011/2012 

 
Oprávněné aktivity programu LLP/Erasmus se mohou uskutečnit v období od 1.6.2011 do 30.9.2012. 

 
• 14.1.2011 – bilaterální dohody 2011/2012  
 (fakultní koordinátoři doručí kopie uzavřených bilaterálních dohod pro rok 2011/2012 do Evropské 
kanceláře OZS RUK)  
• 1.3.2011 – otevření www aplikace studenti IN,OUT 
 (studenti na ZS, LS a celý rok 2011/2012 si mohou zakládat přihlášky prostřednictvím www aplikace) 
• 1.3.2011 – vyhlášení výběrových řízení  
(fakulty, resp. jejich součásti vyhlásí výběrová řízení pro obsazení studijních míst na ZS, LS a ak. rok 
2011/2012)  
• 16.5.2011 – přihlášky studentů OUT na EILC v ZS  
 (studenti nominovaní na studijní pobyt v zahraničí si mohou podat přihlášku na jazykový kurz programu 
Erasmus v hostující zemi – Erasmus intensive language course - před začátkem ZS 2011/2012)  
• 30.6.2011 – nominace studentů OUT (ZS, LS a ak. rok) 
(fakultní koordinátoři nominují studenty, kteří uspěli ve výběrovém řízení na ZS, LS a celý rok 2011/2012, 
ve www aplikaci a zašlou seznam nominovaných studentů do Evropské kanceláře OZS RUK) 
• 30.6.2011 – uzavření www aplikace studenti OUT 
(vyjíždějící studenti na ZS, LS a celý rok 2011/2012 si mohou podávat přihlášky ve www aplikaci do 
tohoto termínu) 
• 30.6.2011 – uzavření www aplikace studenti IN (ZS, ak. rok) 
(přijíždějící studenti na ZS a celý rok 2011/2012 mohou podávat přihlášky ve www aplikaci do tohoto 
termínu) 
• 20.7.2011 – doručení potvrzených přihlášek studentů IN (ZS, ak. rok) 
(fakultní koordinátoři zašlou potvrzené přihlášky zahraničních studentů do Evropské kanceláře OZS RUK 
pro registraci, rezervaci ubytování, zaslání ubytovacích voucherů a akceptačních dopisů) 
• 1.9.2011 - otevření www aplikace IN, OUT (LS) 
(studenti na LS si mohou zakládat přihlášky prostřednictvím www aplikace) 
• 1.9.2011 – vyhlášení výběrových řízení  
(fakulty, resp. jejich součásti vyhlásí výběrová řízení pro obsazení studijních míst na LS 2011/2012)  
• 31.8.2011 – vyúčtování organizačních prostředků (OM 2011/2012) 
(fakultní koordinátoři doručí vyúčtování organizačních prostředků za rok 2009/2010 do Evropské kanceláře 
OZS RUK) 
• 30.9.2011 – vyúčtování mobility zaměstnanců 
(fakultní koordinátoři doručí faktury, kopie cestovních příkazů a relevantních dokumentů pro refundaci 
cestovních náhrad za realizované pobyty pedagogů a zaměstnanců v ak. roce 2009/2010 do Evropské 
kanceláře OZS RUK) 
• 30.9.2011 – předložení dokumentů po návratu studentů 2009/2010 
(studenti předloží do Evropské kanceláře OZS RUK dokumenty pro uzavření studijních pobytů a praxí 
v zahraničí v ak. roce 2010/2011) 
• 21.10.2011 – přihlášky studentů OUT na EILC v LS 
 (studenti nominovaní na studijní pobyt v zahraničí si mohou podat přihlášku na jazykový kurz programu 
Erasmus v hostující zemi – Erasmus intensive language course - před začátkem LS 2011/2012)  
• 31.10.2011 - nominace studentů OUT (LS) /budou-li finanční prostředky/ 
(fakultní koordinátoři nominují studenty, kteří uspěli ve výběrovém řízení na LS 2011/2012, ve www 
aplikaci a zašlou seznam nominovaných studentů do Evropské kanceláře OZS RUK)  
• 31.10.2011 – uzavření www aplikace studenti IN (LS) 
(přijíždějící studenti na LS mohou podávat přihlášky ve www aplikaci do tohoto termínu) 
• 18.11.2011 - doručení potvrzených přihlášek studentů IN (LS) 
(fakultní koordinátoři zašlou potvrzené přihlášky zahraničních studentů do Evropské kanceláře OZS RUK 
pro registraci, rezervaci ubytování, zaslání ubytovacích voucherů a akceptačních dopisů)  

 


