Higher Education
Learning Agreement for Studies

Academic Year 2017/2018
Student’s name
Erasmus Code of Receiving University

After the Mobility

Okomentoval(a): [UsW1]: Pozor, stránky celého dokumentu
na sebe musí číselně navazovat!
Okomentoval(a): [UsW2]: Potvrzení délky pobytu Vám na
konci Vašeho pobytu potvrzuje zahraniční univerzita.

Last name(s)
Student

Okomentoval(a): [UsW3]: Nezapomeňte si zkontrolovat, že
máte uvedné jméno a zahraniční univerzitu v záhlaví formuláře!

First name(s)

Okomentoval(a): [UsW4]: Potvrzení délky pobytu musí být
celé vyplněno v počítači, teprve poté formulář vytiskněte a
požádejte zahraniční univerzitu o podpis a razítko.

Erasmus code of the sending institution:
Institution

Erasmus code of the receiving institution:

Okomentoval(a): [UsW5]: Na počítači vyplňte své jméno,
Erasmus+ kód domácí i zahraniční univerzity.

Actual dates of the start1 and the end2 of the study period:

from [day/month/year]……………………..………………………till [day/month/year]…………………………………..……………………

1

First day the student has been present at the receiving organisation for academic reasons (e.g. first course, welcoming event organised by the host institution, language and
intercultural training etc…)

The end of the study period is the last day the student has been present at the receiving organisation for academic reasons (e.g. end of exam period/course/work/mandatory
sitting period...)

1

Coordinator’s signature:

Date and stamp:

This confirmation has to be completed on computer and then print out.
This confirmation has to signed in the last 3 days of your stay. Otherwise it will not be accepted.
Certificates with amendments or crossing-outs will not be accepted.
Otherwise it will not be accepted.

Okomentoval(a): [UsW6]: Vyplňte na počítači - datum začátku
pobytu z akademických důvodů. Tento termín se musí přesně
shodovat s datem, které jste uvedli do účastnické smlouvy, případně
do Dodatku k účastnické smlouvě.
Okomentoval(a): [UsW7]: Vyplňte na počítači - datum konce
pobytu z akademických důvodů. Tento termín se musí přesně
shodovat s datem, které jste uvedli do účastnické smlouvy, případně
do Dodatku k účastnické smlouvě.

Okomentoval(a): [UsW8]: Podpis a razítko koordinátora na
zahraniční univerzitě.
Okomentoval(a): [UsW9]: Datum, kdy zahraniční koordinátor
podepisuje toto potvrzení délky pobytu a razítko zahraniční
univerzity.
Potvrzení musí být podepsáno max. V posledních 3 dnech Vašeho
pobytu (t+2).
Okomentoval(a): [UsW10]: Celé potvrzení musí být vyplněno
na počítači, teprve poté vytištěné a podepsané, jinak nebude
akceptováno.
Okomentoval(a): [UsW11]: Potvrzení musí být podepsané v
posledních 3 dnech pobytu (t+2), jinak nebude akceptováno.
Okomentoval(a): [UsW12]: V potvrzení není možné opravovat
nebo škrtat, nebo nebude akceptováno. Pokud se tedy objeví chyba,
vždy si potvrzení znovu vytiskněte a zahraničního koordinátora
požádejte o nový podpis a razítko.

1
2

First day the student has been present at the receiving organisation for academic reasons (e.g. first course, welcoming event organised by the host institution, language and intercultural training etc…)
The end of the study period is the last day the student has been present at the receiving organisation for academic reasons (e.g. end of exam period/course/work/mandatory sitting period...)

