
CEEPUS 
Central European Exchange Programme for University Studies 

Středoevropský výměnný univerzitní program 
 

CEEPUS je středoevropským výměnným univerzitním programem zaměřeným na regionální 
spolupráci v rámci sítí univerzit. 
 

 je zaměřený na spolupráci v rámci sítí univerzit 

 podporuje výměnné pobyty studentů a učitelů ve střední Evropě 

 zaměřuje se na to, co je pro středoevropský region specifické  

 poskytuje nezbytnou infrastrukturu 

 přispívá k vytváření European Higher Education Area 

 

Dohodu o programu CEEPUS podepsaly: Albánie, Bulharsko, Česká republika, 

Chorvatsko, Maďarsko, Makedonie, Polsko, Rakousko, Rumunsko, Slovensko, 

Slovinsko, Srbsko a Černá Hora. 
V rámci projektu Tematické sítě (projekt na pomoc zemím jihovýchodní Evropy) je do 

programu zapojena Bosna a Hercegovina. 
Cílem programu je vytvoření středoevropské univerzitní sítě, skládající se z jednotlivých 

dílčích sítí programu.  
Mezinárodní dohoda CEPUUS II program aktualizovala a prodloužila do roku 2009.  
 
Program je určen pro pregraduální studenty od ukončeného druhého semestru, postgraduální 
studenty a pedagogy vysokých škol. 
Do programu se lze zapojit v rámci sítí vysokých škol nebo individuálně (jako tzv. 

freemover), důraz je přitom v prvé řadě kladen na aktivity v rámci sítí. 
 

Mobilitu v rámci sítě koordinuje jedna ze zúčastněných vysokých škol, tzv. koordinátor. 

Ostatní školy jsou tzv. partnery. Každá fakulta zapojená v síti má svojí kontaktní osobu, která 

zodpovídá: 
- za ubytování a odborný program zahraničních studentů/učitelů, kterým je přiděleno 

stipendium CEEPUS na dané české vysoké škole, 
- mobilitu studentů/učitelů v rámci sítě i dané české vysoké školy a informuje o ní českou 

národní kancelář (koordinátor) nebo mobilitu studentů/učitelů v rámci dané vysoké školy 
v ČR a informuje o ní koordinátora celé sítě a českou národní kancelář (partner). 

 

Freemovers, letní školy, workshops – využívají volné měsíce programu 

 

Financování a organizace programu: 
- každý rok se rozhodují na společné schůzce ministerstva školství zemí zúčastněných 

v programu, kolik stipendijních měsíců budou pro další akademický rok financovat.  
- Ústřední kancelář programu je ve Vídni, v každé zúčastněné zemi je ustanovena národní 

kancelář. 
 

 

Kontakt: 
Národní kancelář CEEPUS 

Dům zahraničních služeb MŠMT 

Senovážné náměstí 26 



110 06 Praha 1 
 

Pošta: P.O.Box 8, 110 06 Praha 6 

tel.: 224 398 263 

fax: 224 222 583 
e-mail: ceepus@dzs.cz  

 

http://www.dzs.cz (v češtině) 

http://www.ceepus.info (v angličtině) 
 

Kalendář programu: 
15. leden   přihlášky sítí 

leden/únor   schůzka společného výboru ministrů zemí CEEPUS 
konec března  mezinárodní hodnotící komise, udělení projektů sítí 
15. květen   předpokládané využití kvóty 

15. červen   přihlášky mobilit pro zimní semestr 
říjen    vyúčtování do Národní kanceláře ČR 
říjen/listopad   zprávy sítí 

15. listopad   přihlášky mobilit pro letní semestr a freemovers 

listopad/prosinec  hodnotící schůzka CEEPUS 
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