VARIANTY POKRAČOVÁNÍ STUDENTSKÝCH MOBILIT A JEJICH DOPADY NA FINANČNÍ PODPORU
PO VYHLÁŠENÍ STAVU NOUZE V ČR V SOUVISLOSTI S ŠÍŘENÍM NOVÉHO KORONAVIRU
STUDENT
ZŮSTÁVÁ

Výuka/náplň stáže
probíhá dále prezenčně,
nebo online v místě
konání mobility.

STUDENT
ZŮSTÁVÁ

Student zůstává
v místě konání mobility.
Výuka/náplň stáže
je přerušena.

STUDENT SE
VRACÍ DOMŮ
Student se vrací
domů po vyhlášení
stavu nouze. Výuka
nepokračuje online.

Student se vrací domů
po vyhlášení stavu nouze.
Prezenční výuka/stáž je přerušena.
Předpokládá se pozdější
návrat studenta na mobilitu.

Student se vrací domů
po vyhlášení stavu nouze,
ale pokračuje ve studiu nebo
náplni stáže v hostitelské instituci
distanční formou z domova.

MOBILITA POKRAČUJE
STANDARDNĚ

MOBILITA
PŘERUŠENA

MOBILITA
UKONČENA

MOBILITA
PŘERUŠENA

MOBILITA POKRAČUJE
ONLINE

Stipendium je studentovi
ponecháno a financování
probíhá standardně, pokud
se student účastní aktivit
distanční formou nebo je
nucen v místě mobility
zůstat ze strany místních
úřadů (např. karanténa).

Je možné využít přerušení
z důvodu zásahu vyšší moci.
V kombinaci přerušení a vyšší
moci lze uhradit doložené
vícenáklady na přerušení
(např. ubytování, které nebylo
možné stornovat na dobu
přerušení).

Je možné využít vyšší moci pro
zaručení uznatelnosti mobility
a proplacení vícenákladů
způsobených náhlým
návratem. Studentovi náleží
odpovídající podíl stipendia
za dobu strávenou v zahraničí
navýšený o případné doložené
vícenáklady z důvodu náhlého
ukončení.

Je možné využít přerušení z důvodu
zásahu vyšší moci. V kombinaci
přerušení a vyšší moci lze uhradit
doložené vícenáklady na přerušení
(letenka do ČR a zpět do místa
konání; ubytování, které nebylo
možné stornovat na dobu
přerušení). Studentovi
je možné ponechat stipendium
na úhradu těchto nákladů.

Stipendium je studentovi
ponecháno. Po vyhodnocení
splnění studijních cílů stanovených
v LA (Learning Agreement)
je studentovi přiznáno stipendium
v plné výši, případně je kráceno
s ohledem na plnění LA.

Student musí vrátit zbývající
část stipendia, pokud
neplánuje vrátit se na mobilitu,
odmítl účastnit se online výuky
na hostitelské instituci
z domova a nepožaduje
proplacení žádných dalších
doložených vícenákladů.

V této variantě se předpokládá
návrat na mobilitu – dokud však
návrat není jistý, musí být další
náklady minimalizovány, tedy
nekupovat zpáteční letenky,
nehradit ubytování, apod. Pokud
by se návrat již neuskutečnil, bude
mobilita ukončena s vyšší mocí.

Pokud to není nezbytně nutné
a není očekáváno obnovení
výuky/stáže v dohledné době,
neměl by student zůstávat
v zahraničí. Stipendium je
studentovi prozatím
ponecháno, po ukončení
mobility vrací poměrnou část
stipendia za dobu přerušení.
Během přerušení nesmí vznikat
žádné vícenáklady.

STUDENT SE
VRACÍ DOMŮ

STUDENT SE
VRACÍ DOMŮ

Vícenáklady vzniklé v souvislosti
s náhlým návratem do ČR/náhlým
přerušením by měly být hrazeny
primárně ze stipendia.
Stipendium může být navýšeno
o doložené vícenáklady
z důvodu zásahu vyšší moci.
K využití institutu vyšší moci je
však nutné přistupovat hospodárně
s ohledem na výši nákladů, výši
stipendia a aktuální situaci studenta.
Mobilita může být dokončena v ČR,
nebo v zahraničí, pokud bude
umožněn návrat na místo konání.

