
1 

1 

NÁVOD PRO REGISTRACI 

Každý zájemce o zapojení do programu CEEPUS by se měl registrovat pouze 

JEDNOU. Pokud již registrováni jste, použijte své přihlašovací údaje a pokračujte na 

straně 9, v opačném případě postupujte dle následujícího postupu. Nejdříve se musíte 

zaregistrovat na adrese www.ceepus.info K registraci potřebujete mít funkční 

emailovou schránku, kam obdržíte registrační link potřebný k dokončení registrace. 

Po načtení úvodní stránky klikněte na modrý nápis „Click here to register“ a do zobrazeného 

formuláře vyplňte požadované údaje. Barevně tónovaná pole formuláře jsou povinná. 

http://www.ceepus.info/
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Po vyplnění první strany pokračujete kliknutím na „next“ druhou stranou formuláře, kde 

vyplňujte uživatelské jméno a heslo. Dříve než kliknete na „Send“ doporučujeme Vám si 

uživatelské jméno i heslo poznamenat, abyste je nezapomněli.  
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Vyplňování formuláře dokončete kliknutím na „Finish“. Tím je první část registrace úspěšně 

dokončena. 
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Nyní si otevřete svou emailovou schránku, otevřete si registrační email a klikněte na aktivační 

odkaz. 

 

Otevře se Vám hlavní stránka programu na adrese www.ceepus.info. Přihlaste se zadáním 

uživatelského jména a hesla. 

  

http://www.ceepus.info/
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Zakrtněte, že souhlasíte s ukládáním a zpracováním uložených dat a pokračujte kliknutím na 

„Submit“. 
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Nyní si vyberte roli, pro kterou se chcete registrovat. Máte-li zájem…  

1/ podat žádost o studijní pobyt, klikněte na „Register for mobility“. 

2/ o roli kontaktní osoby na vysoké škole zodpovědné za projektovou síť, klikněte na 

„Register for Network“. Tato role umožňuje editaci, schvalování a zamítání předložených 

žádostí v rámci sítě. 

3/ o evidenci přijíždějících a vyjíždějících stážistů pro potřeby zahraničního oddělení vysoké 

školy, bez možnosti editace, schvalování či zamítání žádostí, klikněte na „Register for IRO –

International Relations Office“. 

 

Pro zájemce o podání 

žádosti 

Pro pracovníky 

zahraničního oddělení VŠ 

Pro kontaktní osobu 

univerzitní sítě 
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Zaškrtněte, že souhlasíte s tím, že zadávané informace v žádosti budou viditelné za účelem 

jejich schvalování kontaktními osobami vysílajících/přijímajících vysokých škol, zahraničním 

oddělením VŠ a národním kancelářím CEEPUS. 

 
Kliknutím na „Register“ je registrace dokončena a zobrazí se uživatelský desktop, kde je 

možné podávat žádosti. 


