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Smlouva o učení 

  

1. Informace o účastnících 

Kontaktní údaje domácí organizace: 

Název organizace  

Adresa  

Telefon/fax  

E-mail  

Webové stránky  

Kontaktní osoba  

Telefon/fax  

E-mail  

Kontaktní údaje hostitelské organizace: 

Název organizace  

Adresa  

Telefon/fax  

E-mail  

Webové stránky  

Kontaktní osoba  

Lektor/mentor  

Telefon/fax  

E-mail  
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Kontaktní údaje studenta: 

Jméno  

Adresa  

Telefon/fax  

E-mail  

Datum narození  (dd/mm/rrrr) 

Prosím zaškrtněte 
☐ Muž 

☐ Žena 

Kontaktní údaje rodičů, případně zákonného zástupce studenta 

Jméno   

Adresa  

Telefon  

E-mail  

V případě zapojení zprostředkující organizace uveďte kontaktní údaje 

Název organizace  

Adresa  

Telefon/fax  

E-mail  

Webové stránky  

Kontaktní osoba  

Telefon/fax  

E-mail  
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2. Délka trvání studijního pobytu v zahraničí 

Datum zahájení odborné 
přípravy v zahraničí  

(dd/mm/rrrr) 

Datum ukončení odborné 
přípravy v zahraničí  

(dd/mm/rrrr) 

Délka pobytu v zahraničí  (počet týdnů) 
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3. Kvalifikace, o níž student usiluje - včetně informací o jeho pokroku (již získané 
znalosti, dovednosti a kompetence) 

Titul v rámci kvalifikace, o 
nějž student usiluje 

(případně uveďte také titul 
v jazyce partnerství) 

 

Úroveň Evropského rámce 
kvalifikací (je-li to 

relevantní) 
 

Úroveň Národní soustavy 
kvalifikací (je-li to 

relevantní) 
 

Informace o pokroku 
studenta ve vztahu k formě 

učení (informace o 
získaných vědomostech, 

dovednostech, 
kompetencích mohou být 

uvedeny v příloze) 

 

Dodatečné informace v 
příloze - prosím zaškrtněte 

dle relevance 

☐ Dodatek k osvědčení Europass 

☐ Europass životopis 

☐ Europass mobilita 

☐ Europass – Jazykový pas 

☐ Evropský pas dovedností 

☐ (Jednotka/jednotky) výsledků učení již získané studentem 

☐ Další: prosím upřesněte  
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4. Popis výsledků učení, jichž má být dosaženo během mobility 

Název jednotek/skupin 
výsledků učení/částí 

jednotek, které mají být 
získány 

 

Počet bodů ECVET, které 
je třeba získat v zahraničí  

Prosím upřesněte (je-li to relevantní) 

Výsledky učení, jichž má 
být dosaženo 

 

Popis vzdělávacích 
činností (např. informace o 
místě učení, úkolech, které 

je třeba splnit, anebo 
kurzech, které je nutné 

absolvovat) 

 

Dodatečné informace v 
příloze - prosím zaškrtněte 

dle relevance 

☐ Popis jednotek/skupin výsledků učení, na něž se mobilita zaměřuje  

☐ Popis vzdělávacích činností 

☐ Individuální plán rozvoje během pobytu v zahraničí 

☐ Další: prosím upřesněte  
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5. Hodnocení a dokumentace 

Osoby odpovědné za 
hodnocení výkonu 

studenta 

Jméno: 

Organizace, úloha:  

Hodnocení výsledky učení  
Datum hodnocení: dd/mm/rrrr 

Metoda: Prosím upřesněte 

Jak a kdy bude hodnocení 
zaznamenáno? 

 

Uveďte prosím 

☐ Podrobné informace o postupu hodnocení (např. metody, kritéria, mřížka 

hodnocení) 

☐ Šablona pro dokumentaci dosažených výsledků učení (například výpis 

studijních výsledků nebo doklad Europass-mobilita) 

☐ Individuální plán rozvoje během pobytu v zahraničí 

☐ Další: Prosím upřesněte  
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6. Ověření a uznání 

Osoba nebo osoby 
odpovědné za ověření 

výsledků učení 
dosažených v zahraničí 

Jméno: Uveďte prosím 

Organizace, úloha: Prosím upřesněte 

Jak bude probíhat proces 
ověření? 

Prosím upřesněte 

Záznam ověřených 
výsledků  

Datum: dd/mm/rrrr 

Metoda: Prosím upřesněte 

Osoba nebo osoby 
odpovědné za uznání 

výsledků učení 
dosažených v zahraničí 

Jméno: Uveďte prosím 

Organizace, úloha: Prosím upřesněte 

Jak bude probíhat proces 
uznání? 

Prosím upřesněte 
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7. Podpisy 

Domácí organizace/země Hostitelská organizace/země Student 

   

Jméno, úloha Jméno, úloha Jméno 

   

Místo, datum Místo, datum Místo, datum 

   

 

 

Je-li to relevantní: Zprostředkující organizace Je-li to relevantní: Rodič nebo opatrovník 

  

Jméno, úloha Jméno, úloha 

  

Místo, datum Místo, datum 
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8. Další informace 
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9. Přílohy 

 

 

 


