
Podání p řihlášky na program Erasmus 
 

Přihlášení do aplikace 
Podávání nových grantových projektů se provádí prostřednictvím webové aplikace 
Univerzity Karlovy v Praze umístěné na webové adrese https://is.cuni.cz/webapps. 
Do aplikace se přihlásíte pomocí čísla Vaší osoby a hesla evidovaného v CAS 
(Centrální autentizační službě UK – http://cas.cuni.cz). 
Po úspěšném přihlášení se objeví „Hlavní stránka“ se seznamem Vámi dostupných 
aplikací. Vyberte modul „Erasmus“. Zde klikněte na odkaz „Podat novou přihlášku“. 
 

 
 

Podání nové p řihlášky 
Zobrazí se Vám seznam možností, kam lze vycestovat v rámci uzavřených 
bilaterálních dohod. Výběr si můžete zúžit pomocí filtr, který se zobrazí po kliknutí na 
plus nebo nadpis „Filtr“. 
 

 
 
Seznam destinací pak můžete vyfiltrovat dle parametrů. 
 



 
 
Aplikace Vám nabízí možnost přihlásit se na jakékoliv otevřené výběrové řízení 
všech fakult. Vybírejte si pouze z bilaterálních dohod uzavřených s fakultou na které 
budete studovat v době výjezdu. Za jinou fakultu než na které budete mít aktivní 
studium se nemůžete programu Erasmus zúčastnit! Bilaterální dohody jsou též 
většinou uzavírané pouze na určitý typ studijního programu (vyjma dohod „Bez 
rozlišení“). V době výjezdu musíte studovat vybraný typ studijního programu. 
 
Příklad:  Pokud právě končíte / skončil(a) jste magisterské studium, hlásíte se na 
doktorandské studium, tak se budete hlásit na bilaterální dohodu uzavřenou pro 
studenty doktorandských studijních programů. Aplikace Vás upozorní, že zatím 
nejste zapsaným doktorandem, ale přesto se můžete přihlásit. (V době výjezdu však 
již musíte být doktorandem na fakultě, se kterou byla bilaterální dohoda uzavřena). 
 



 
 
Příklad:  Student 4. ročníku magisterského studia se hlásí na pobyt v magisterském 
studiu. Aplikace automaticky doplní jeho studium na fakultě. 
 

 
 
Příklad:  Pokud nejste již zapsaným studentem bakalářského studia, nemůžete se 
zúčastnit programu Erasmus pro bakalářské studenty, protože programu se mohou 
zúčastnit až studenti druhého ročníku bakalářského studia. 
 

 
 



Přihláška byla podána 
Po podání přihlášky uvidíte obrazovku podobnou této 
 

 
 
Toto je hlavní stránka Vaší přihlášky, kde uvidíte a sami budete provádět změny. 
Některé ikonky a možnosti budou aktivní později, pokud budete nominováni, některé 
časem zmizí a některé přibudou. Viditelné volby a možnosti závisí na aktuálním stavu 
přihlášky. 
 



Editace p řihlášky 

 
 
Na některých fakultách je potřeba vyplnit přihlášku ještě před výběrovým řízením, na 
některých stačí vyplnit přihlášku až poté, co budete nominováni. 
Pokud jste v době podání přihlášky neměli studium na vybrané fakultě, musíte vy 
nebo Váš fakultní koordinátor doplnit do přihlášky studium před tím, než Vám bude 
vytištěno rozhodnutí děkana o přiznání stipendia. Bez toho nelze přiznání vytisknout 
a zúčastnit se programu Erasmus. 
Po té, co se zapíšete do studijního programu, objeví se v kolonce „Studium“ možnost 
vybrat ze studijních programů, které studujete na fakultě a v rámci studijního 
programu dle bilaterální dohody. 
 

Závěrečné připomenutí: 
• Všechna data a informace zadávané do aplikace jsou platná v dob ě 

výjezdu. 
• V aplikaci se zobrazuje k jednotlivým částem p řihlášky nápov ěda dle 

aktuálních možností práce s p řihláškou 
• Význam ikon: 

 - editace 
 - zrušení 
 - tisk 
 - přidat 
 - pokračovat 
 - detail 

 


