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Příloha č. 3 – Možnosti zahraničních mobilit pro studenty doktorského studijního programu 

Název Popis Kontakt 

Průvodce pro studenty, kteří chtějí vyjet do 
zahraničí 

Tento průvodce je určen studentům Jihočeské 
univerzity v Českých Budějovicích (dále JU) a nabízí 
ucelený přehled možností, jak strávit část  svého 
studia na JU v zahraničí a rozšířit své obzory. 

Internet:  

AIA (Akademická Informační Agentura) Akademická informační agentura (AIA) informuje o 
nabídkách stipendijních pobytů v zahraničí na základě 
mezinárodních bilaterálních smluv. 
Zájemci z veřejných vysokých škol mohou využít tři 
druhy mobilit: studijní pobyty, letní školy a letní 
jazykové kurzy. Studijní pobyty mohou trvat až jeden 
akademický rok, výjimečně celé studium.  

E-mail: aia@dzs.cz  
 
Internet:  
www.dzs.cz  
 
https://www.dzs.cz/program/akademicka-
informacni-agentura  

AIESEC AIESEC je největší studenty řízená organizace na 
světě, která přispívá společnosti rozvojem mladých 
lidí a příležitostmi v mezinárodním prostředí. 
Propojuje mladé lidi s mezinárodními projekty, kde 
mohou zjistit více o jiné kultuře a pracovat na svém 
seberozvoji. Pobočka organizace funguje také na JU 
(EF JU).  

E-mail: info@aiesec.cz 
 
Internet: http://www.aiesec.cz/  
 
Kontakt na pobočku na JU (České Budějovice): 
https://www.aiesec.cz/o-nas/  

https://www.jcu.cz/mezinarodni-

spoluprace/zahranicni-pobyty/pruvodce-pro-

studenty-kteri-chteji-vyjet-do-

zahranici_final.pdf 
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AKTION Česká republika - Rakousko Stipendia jsou určena pro studenty magisterských a 
doktorandských studijních programů za účelem 
přípravy diplomové nebo disertační práce. O finanční 
podporu mohou žádat studenti všech vědeckých 
oborů. Stipendia jsou určena zejména pro získávání 
materiálů v univerzitních a odborných knihovnách a 
archivech, pro provádění výzkumu v laboratořích či 
práci v ateliéru, ke sběru dat přímo v terénu formou 
dotazníkového šetření nebo expertních interview, 
pro konzultace s rakouskými pedagogy, apod.) 
Studenti mohou žádat o stipendijní pobyty a o letní 
jazykové kurzy pořádané v ČR (České Budějovice, 
Poděbrady) 

E-mail: aktion@dzs.cz 
 
Internet: 
www.dzs.cz  
 
https://www.dzs.cz/program/aktion-ceska-
republika-rakousko  

CEEPUS (Central European Exchange 
Programme for University Studies) 

Studenti denního studia mají možnost získat 
stipendium na studijní pobyty v zemích střední a 
jihovýchodní Evropy. Vyjet mohou také na krátké 
odborné exkurze nebo letní školy. Je to skvělá 
příležitost získat nové zkušenosti, navázat profesní 
kontakty a zlepšit se v cizím jazyce. Pobyt lze využít i 
k přípravě diplomové nebo dizertační práce. 

E-mail: ceepus@dzs.cz  
 
Internet: 
www.dzs.cz  
 
https://www.dzs.cz/program/ceepus  

Copernicus COPERNICUS je sdružení pro propagaci 
východoevropských, středoevropských a 
středoasijských studentů. Každý semestr jsou 
studenti pozváni do Hamburku se stipendiem. Zde se 
studenti po jeden semestr účastní výuky na místní 
univerzitě a poté absolvují dvou až tříměsíční stáž ve 
společnosti, organizaci nebo veřejném orgánu. 
Ubytování je převážně v hostitelských rodinách. 
Povinností je znalost němčiny na úrovni B2 nebo C1. 

E-mail: copernicus@hamburg.de  
 
Internet: https://www.copernicus-             
stipendium.de/  
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Česko-bavorská vysokoškolská agentura Vypisuje roční stipendia pro studenty a absolventy 
vysokých škol mj. z České republiky. Stipendium je 
určeno k financování navazujícího magisterského 
nebo doktorského studia či delšího studijního pobytu 
na bavorské veřejné vysoké škole. Cílem ročního 
stipendijního programu je podpora vědecké a 
studentské spolupráce mezi Bavorskem a Českou 
republikou. 

E-mail: sekretariat@btha.de 
 
Internet: 
www.btha.cz/cs/stipendia/studium-v-bavorsku 
 
 

Česko-německý fond budoucnosti Česko-německý fond budoucnosti chce svým 
stipendijním programem rozšířit okruh lidí, kteří se v 
průběhu svého studia zabývají jazykem a kulturou 
sousední země, chtějí získat hlubší náhled do stavu 
vědeckého výzkumu a chtějí se účastnit vědecké 
výměny. Nabídka stipendií se týká výlučně studentů, 
kteří chtějí v rámci studia ve své zemi absolvovat 
jedno- anebo dvousemestrální studijní pobyty pobyt 
v zemi sousední. 

E-mail: martin.hudec@fb.cz 
 
Internet: 
http://www.fondbudoucnosti.cz/ 
 
http://www.fondbudoucnosti.cz/pro-
zadatele/zadost-o-stipendium/ 
 

DAAD (Deutscher Akademischer Austausch 
Dienst) 

DAAD  je  sdružení německých vysokých škol a 
studentských organizací, které podporuje 
internacionalizaci německých vysokých škol, 
germanistiku a německý jazyk v zahraničí. Nabízí 
stipendia pro studium na německých vysokých 
školách a jazykové kurzy němčiny.  

E-mail: info@daad.cz   
 
Internet: https://www.daad.cz/cs/  
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Erasmus+  Erasmus+ je nejrozšířenější stipendijní program 
v Evropě s působností po celém světě. Nabízí 1 – 2 
semestrální studijní pobyty a praktické stáže. Na JU je 
program řízen centrálně Útvarem pro zahraniční 
vztahy Rektorátu JU. Přihlášky na studijní pobyty a 
praktické stáže předkládají studenti na Zahraniční 
oddělení příslušné fakulty, 

Kontakty na JU: 
https://www.jcu.cz/mezinarodni-
spoluprace/kontakty 
Internet: https://www.jcu.cz/mezinarodni-
spoluprace/zahranicni-pobyty/erasmus-plus  
 
Internet:  
Kontakty Domu zahraniční spolupráce (DZS): 
info@dzs.cz 
https://vyjed.cz/ 
https://www.dzs.cz/program/erasmus  
https://www.naerasmusplus.cz 
 

Fulbrightova Komise Komise J. Williama Fulbrighta je mezivládní česko-
americkou organizací založenou za účelem podpory 
vzdělávacích, vědeckých a kulturních výměn mezi 
Českou republikou a Spojenými státy americkými 
prostřednictvím stipendijních programů a 
poradenských a informačních služeb. 
Hlavní náplní práce Fulbrightovy komise je správa 
vládních stipendií, případně dalších programů pro 
studium, výzkum a výuku v USA pro české občany a 
naopak pro americké stipendisty na akademických 
institucích v České republice. Správa programů 
zahrnuje aktivity spojené s výběrovým řízením i s 
pobytem stipendistů v USA nebo v České republice. 

E-mail: fulbright@fulbright.cz   
 
Internet: https://www.fulbright.cz/kdo-jsme/o-
komisi/  
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Hayek Fund for Scholars Hayek fund for scholars podporuje studenty a učitele, 
kteří zkoumají a učí myšlenky v rámci klasické 
liberální tradice v mezích společenských a 
humanitních věd, financuje celé řady výzkumných a 
kariérních aktivit  
O financování mohou požádat PhD studenti, kteří se 
v současné době zabývají výzkumem nebo výukou v 
rámci společenských nebo humanitních věd na 
akreditované vysoké škole nebo univerzitě. 

E-mail: Questions@TheIHS.org  
 
Internet:  
https://theihs.org/funding/hayekfund/ 
 

International Visegrad Fund Mezinárodní visegradský fond podporuje regionální 
spolupráci v rámci Visegrádského regionu (V4) i mezi 
regionem V4 a dalšími zeměmi, regionem západního 
Balkánu a Východního partnerství formou grantů a 
mobilit. 

E-mail: visegradfund@visegradfund.org 
 
Internet: https://www.visegradfund.org/ 
 

Konrad Adenauer Stiftung Podporuje talentované mladé lidi nejen z Německa, 
ale také ze střední a východní Evropy a také z 
rozvojových zemí. Nadace Konráda Adenauera 
každoročně přiděluje zahraničním studentům 
stipendia určená ke studiu na vysokých školách v 
Německu. 

E-mail: zentrale@kas.de  
 
Internet: https://www.kas.de/de/home  

Nadace "Nadání Josefa, Marie a Zdeňky 
Hlávkových” 

Nadační příspěvky jsou přiznány všem, kteří splnili 
požadovaná kritéria a byli doporučeni významnými 
osobnostmi české vědy a kultury. Nadační příspěvky 
jsou přiznávány ve formě stipendií výjimečným 
jednotlivcům (nikoli institucím nebo kolektivům). 

E-mail: josefhlavka@volny.cz  
 
Internet: http://www.hlavkovanadace.cz/ 
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Německá spolková nadace pro životní 
prostředí (DBU) 

Vypisuje každý rok stipendia pro kvalifikované 
absolventy vysokých škol ve Střední a Východní 
Evropě, zaměřených na studium různých oblastí 
ochrany a tvorby životního prostředí. Stipendijní 
program podporuje 6 – 12ti měsíční pobyty na 
německých odborných pracovištích: na vysokých 
školách, v podnicích, výzkumných ústavech 
nevládních organizacích, úřadech apod. 

Internet: 
http://spolecnostlh.cz/html/dbu/2.1.html 
 
https://dbu.de/2600.html 
 
 

Fondy EHP 2014–2021: Program Vzdělávání Fondy EHP podporují mezinárodní projekty v oblasti 
vzdělávání a posilují spolupráci s Islandem, 
Lichtenštejnskem a Norskem. Program Vzdělávání 
podporuje projekty zaměřené na spolupráci škol a 
dalších vzdělávacích institucí, které vedou k 
modernizaci a inovaci výuky. Školy si také mohou 
vyměňovat své žáky, studenty a zaměstnance v rámci 
studijních a výukových pobytů. 

E-mail: eeagrants@dzs.cz   
 
Internet: 
www.dzs.cz  
 
https://www.dzs.cz/program/fondy-ehp 
 

OECD (Organization for Economic Co-
operation and Development) 

Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj 
(OECD) je mezinárodní, vládní. Kromě podpory 
spolupráce každoročně vyhlašuje soutěže o granty v 
tematických oblastech, které se mění podle potřeb 
organizace a v závislosti na celosvětovém dění. 

E-mail: oecd.paris@embassy.mzv.cz 
 
Internet:  
Stálá mise České republiky při OECD v Paříži 
(mzv.cz) 
 
OECD.org - OECD 
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Open Society Institute Nadace Open Society Foundations každý rok udělují 
tisíce grantů skupinám a jednotlivcům, kteří prosazují 
hodnoty otevřené občanské společnosti 
prostřednictvím jedinečné sítě, která se řídí místními 
hlasy a globálními odbornými znalostmi. Program 
podpory vzdělávání prosazuje právo na vzdělání 
prostřednictvím udělování grantů a obhajoby. 
Program podpory vysokoškolského vzdělávání usiluje 
o prosazování hodnot otevřené společnosti 
podporou univerzit, které vychovávají kritické mysli, 
hájí pluralitu a podporují aktivní občanství. 

E-mail: media@opensocietyfoundations.org  
 
Internet: 
https://www.opensocietyfoundations.org/  

Organizace pro studentskou a kulturní 
výměnu ve střední a východní Evropě 

Je studentská nezisková organizace působící v oblasti 
setkávání především studentů se společným zájmem 
rozvíjet přátelské vztahy se sousedními státy, 
zejména Německem a Polskem. Nabízí např. českým 
studentům možnost stipendijního pobytu 
v Německu, česko-německé jazykové kurzy, účast na 
mezinárodních projektech aj. 

E-mail: info@gfps.cz 
 
Internet: http://www.gfps.cz/ 
 
 

Österreichischer Austauschdienst (ÖAD/OeAD 
GmbH) 

Je ústředním centrem služeb pro evropské a 
mezinárodní mobility a programy spolupráce v oblasti 
vzdělávání, vědy a výzkumu. 

Internet: 
www.oead.at/en/ 
 

ParaFrap  ParaFrap se zcela věnuje moderní parazitologii 
pomocí nejmodernějších výzkumných nástrojů a je 
řízen 26 předními mezinárodními skupinami 
francouzské parazitologické komunity. 
 

E-mail: paru@paru.cas.cz 
 
Internet: 
PARAZITOLOGICKÝ ÚSTAV | INTERNATIONAL PhD 
PROGRAM in Parasitology 'ParaFrap' (cas.cz) 
 
ParaFrap international PhD Program - Online 
Application Systems 
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Paul Robitschek Scholarship (University of 
Nebraska-Lincoln) 

Stipendijní program Paul Robitschek Scholarship 
nabízí českým a slovenským talentovaným 
studentům stipendium na dva semestry na University 
of Nebraska-Lincoln v USA. 

Internet: https://robitschek.org/ 
 
https://global.unl.edu/cost/ 
 
 

Postgraduate Studies at the European 
University Institute 

EUI nabízí řadu stipendií pro mladé i vyšší akademické 
pracovníky. Jedná se o stipendia Maxe Webera, Jean 
Monnet Fellowships v RSCAS či Fernand Braudel 
Senior Fellowships. Další možností jsou externě 
financovaná postdoktorská stipendia, jako je Marie 
Curie, Canon Foundation a Academy of Finland. 

E-mail:  https://www.eui.eu/events    
 
Internet: 
https://www.eui.eu/ProgrammesAndFellowships 
 

Programy mobilit pro mládež: Erasmus+ : 
Mládež (lidé do 30 let) 

Je zaměřen na podporu neformálního vzdělávání 
prostřednictvím projektů mezinárodních výměn 
mládeže, dobrovolnických činností a profesionálního 
rozvoje pracovníků s mládeží formou seminářů, 
školení, studijních návštěv, vytváření partnerství či 
praktických stáží. 

Internet: 
www.naerasmusplus.cz/cz/mobilita-osob-
mladez/ 
 
https://europa.eu/youth/home_cs 
 

Technologická agentura ČR Technologická agentura ČR (TA ČR) centralizuje státní 
podporu aplikovaného výzkumu a vývoje. TA ČR 
zabezpečuje mj. přípravu a realizaci programů 
aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací včetně 
programů pro potřeby státní správy, veřejných 
soutěží ve výzkumu, vývoji a inovacích na podporu 
projektů a zadávání veřejných zakázek. 

E-mail: info@tacr.cz 
 
Internet: https://www.tacr.cz/programy-a-
souteze/ 
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Vzdělávací nadace Jana Husa (VNJH) Jedná se o nepolitickou, nekonfesijní nadaci, která 
byla zřízena k podpoře vzdělanosti, kultury a 
svobody. Působí v České republice a ve Slovenské 
republice. 
Stipendium je určeno pro doktorandy nebo doktory 
do 35 let věku (včetně, počítáno ke dni uzávěrky 
žádostí), působící v neaplikovaných humanitních, 
společenskovědních a příbuzných oborech. 

E-mail: vnjh@vnjh.cz  
             jsvabova@vnjh.cz  
 
Internet: https://www.vnjh.cz/  

  


