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Program (15:30 – 18:30)

• Úvod a obecné představení možností studia v zahraničí na UK

• AIA (Akademická informační agentura)

• AKTION 

• DAAD (Deutscher Akademischer Austausch Dienst)

• Česko-bavorská vysokoškolská agentura

• Fulbright

• Zkušenost ze zahraničí očima studenta (Drahomír Kolenčík – Fulbright)

• CEEPUS (Central European Exchange Programme for University Studies)

• Erasmus+ pobyty a stáže

• Závěrečná diskuze a dotazy
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Studium / stáž / výzkum v zahraničí
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• Erasmus+

• Meziuniverzitní a mezifakultní dohody

• Cotutelle – doktorát pod dvojím vedením, spolupráce mezi UK a zahraniční 
univerzitou (nutnost individuální smlouvy o dvojím vedení disertační práce)

• Dva školitelé – jeden český a jeden zahraniční

• Doktorand je přihlášen a zapsán ke studiu na obou univerzitách 

• Mezinárodní smlouvy – DZS (AIA)

• Stipendijní programy – DZS, DAAD, stipendia Fulbrightovy komise, stipendia 
francouzské vlády aj.

• Stipendijní nabídky konkrétních zahraničních univerzit, institucí, nadací
apod.

• Jako freemover („na vlastní pěst“)

• Letní školy a krátkodobé kurzy

Jak vycestovat?
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Základní typy programů na UK

Erasmus+

Fakultní dohody

Meziuniverzitní dohody
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Fakultní a meziuniverzitní dohody

• Bilaterální dohody se zahraničními univerzitami - neplatí se školné

• 1-2 semestrální studijní pobyty, stáže a výzkumné pobyty

• Pobyty i v mimoevropských zemích

• Koordinuje zahraniční oddělení fakulty + OZV RUK

Seznam fakultních dohod + Seznam MD

(dostupný také na stránkách fakulty)

http://www.cuni.cz/UK-38.html
http://www.cuni.cz/UK-37.html
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Jak se přihlásit a kde začít? 

• Sledovat informace (Odbor zahraničních vztahů RUK

+ zahraniční oddělení na fakultě)

• Vyplnit a zajistit potřebné dokumenty

• Projít výběrovým řízením

• Doklady o jazykové znalosti

• Akceptační dopis

Začít s přípravou včas!  
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• „free mover“ = zahraniční studijní pobyt / stipendium si student zařizuje sám (lze studovat kdekoli a na 

jakkoli dlouho, možnost individuálního studijního plánu, projektu či výzkumu)

→ Celý Ph.D. program – řídit se informacemi pro zahraniční studenty na webu konkrétní univerzity

→ Část studijního programu (1-2 semestry)

→ Individuální studium – především práce na disertační práci, výzkumný pobyt atp.

• Časově a finančně náročný proces, sběr informací z různých zdrojů

• Podmínky přihlášení a získání akceptačního dopisu od zahraniční univerzity

• Ujasněte si svá očekávání, důvody a cíle pro zahraniční pobyt

• Jak si vybrat? kvalita univerzity / země / nabídka kurzů / personál / odbornost / zaměření a výzkumný 

záměr

• Jak začít? Najít si vhodnou partnerskou univerzitu (fakultu, katedru) a zkonzultovat svůj plán s garantem 

studijního oboru (katedra, studijní oddělení) a se svým školitelem. Poté oslovte vedení katedry (resp. 

konkrétního odborníka, s nímž byste chtěli spolupracovat).

Free movers
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Zahraniční univerzity zpravidla vyžadují doložení některých z následujících dokumentů 

(shromažďujte průběžně):

• Přihláška

• Kopie překladu diplomu (notářsky ověřená)

• Doporučující dopis(y)

• Jazykové znalosti (certifikát/y)

• Životopis

• Motivační dopis (záměr studia nebo výzkumu)

• Projekt pro studium či výzkum / projekt disertační práce

• Další – např. doklad o finančním zabezpečení, kopie pasu, výpis studijních výsledků, sylaby 

absolvovaných předmětů apod.

Free movers
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Kde hledat informace? 

• Fakulta, katedra/institut/ústav, rektorát

• Univerzitní web: Studenti → studium v zahraničí → mobilita studentů

• Zahraniční letní školy

• Dům zahraniční spolupráce MŠMT (výjezdy a pobyty, projekty a granty,…)

• 4EU+ Alliance

• 4. 5. – Sorbonne University: European Funding Opportunities for Junior 

Researchers

• Další aktuální nabídky na webu UK

https://cuni.cz/UK-3915.html
https://cuni.cz/UK-7749.html
https://www.dzs.cz/
https://4euplus.eu/4EU-1.html
https://cuni.cz/UK-9558.html
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Jaké další možnosti mohu využít?

• Euraxess

• Francie: Campus France a Barrande Fellowship Programme

• SYLFF: stipendijní program japonské nadace Tokyo Foundation for Policy Research, společenskovědní/humanitní zaměření

• Academics.com

• FindaPhd

• IEFA (International Financial Aid and College Scholarship Search) 

• European Commission – Study in Europe

• International Scholarships and Financial Aid 

• Science Careers

• DFG (Deutsche Forschungsgemeinschaft/German Research Foundation) 

• MPG (Max-Planck-Gesellschaft/Max Planck Society) 

• Alexander von Humboldt-Stiftung/ Alexander von Humboldt Foundation

• Helmholtz-Gemeinschaft Deutscher Forschungszentren / Helmholtz Association of National Research Centres

• BAYHOST (Das Bayerische Hochschulzentrum für Mittel-, Ost- und Südosteuropa) - podpora spolupráce mezi bavorskými 

univerzitami se zeměmi střední, východní a jihovýchodní Evropy: nabídka stipendií pro doktorandy. 

http://www.euraxess.cz/
https://www.republiquetcheque.campusfrance.org/cs
https://www.dzs.cz/program/barrande-fellowship-program/vyjezdy-pobyty
https://cuni.cz/UK-8933.html
http://www.academics.com/
http://www.findaphd.com/
http://www.iefa.org/
https://ec.europa.eu/education/study-in-europe/country-profiles_en
http://scholarship-positions.com/
http://sciencecareers.sciencemag.org/
http://www.dfg.de/
http://www.mpg.de/
https://www.humboldt-foundation.de/
http://www.helmholtz.de/
https://www.uni-r.de/bayhost/english-1/bayhost/english/news/index.html
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Jak studium v zahraničí financovat? 

• ERASMUS+ je podporován stipendiem

• Fond mobility UK

• Pro studenty prezenčního studia / akademické pracovníky s úvazkem 0.5+

• Výše podpory až do 50 % z celkových nákladů

• Meziuniverzitní a mezifakultní dohody, Free-movers (ne Erasmus+)

• Pouze budoucí mobilita (nelze žádat zpětně)

• Fond na podporu internacionalizace (POINT): letní školy, konference, 

soutěže (krátkodobé pobyty)

• Nadace a grantové agentury

• Stipendia konkrétních zahraničních univerzit

• Rozvojové projekty, granty - zpravidla v rámci výzkumu

Nutné vlastní dofinancování!

https://cuni.cz/UK-43.html
https://cuni.cz/UK-9030.html
https://cuni.cz/UK-4797.html
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Děkujeme za Vaši pozornost!


