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Úvod

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.

V první části představujeme stipendijní programy, které se administrují 
centrálně na Útvaru pro zahraniční vztahy rektorátu JU a na zahraničních 
odděleních jednotlivých fakult. 

Ve druhé části uvádíme přehled dalších oblíbených stipendijních programů 
v celém světě určených pro studenty vysokých škol, jejichž administrativu  
si student vyřizuje samostatně.

Ve třetí části nabízíme tipy na různé alternativy, jak studovat a pracovat 
v zahraničí a dále rozvíjet svůj profesní a osobní potenciál účastí na zajímavých 
mezinárodních projektech, workshopech či dobrovolnictví.
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5 důvodů, proč vyjet do zahraničí

1. Zdokonalíš se v cizím jazyce. A možná se naučíš i nějaký nový.

2.  Zkušenosti ze studia nebo pracovní stáže ze zahraničí se cení – budoucí 
zaměstnavatelé se o tebe poperou.

3.  Poznáš nejen místní kulturu a zvyky, ale velmi pravděpodobně se dozvíš 
spoustu nového i sám o sobě.

4.  Získáš potřebnou sebedůvěru a rozhodnost, zjistíš, co ti jde, ujasníš si,  
čemu se chceš v budoucnu věnovat.

5.  Užiješ si spoustu zábavy a dobrodružství a získáš nové přátele třeba  
na celý život.
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5 nejdůležitějších věcí, které potřebuješ vědět

1. Jaké jsou možnosti a kdy vyjet?

Typ pobytu Kdy vyjet

Studijní pobyt –  Na tyto typy pobytů můžeš vyjet během všech stupňů 
studia – bakalářského, magisterského, doktorského  
a to i opakovaně. 

–  Program Erasmus+ podporuje i praktické stáže určené 
pro absolventy, kteří mohou svou praxi realizovat  
až do 12 měsíců od řádného ukončení studia.

Praktická stáž

Kombinace studia a praktické stáže

Výzkumný pobyt

Letní školy

Programy mobilit pro mládež –  Obvykle jsou určeny pro mladé lidi do 30 let  
(nemusí studovat VŠ).

Dobrovolnictví Pro všechny věkové kategorie bez nutnosti studia na VŠ.

2. Na jak dlouho vyjet?

Studijní pobyty bývají obvykle v délce 3–12 měsíců. Studijně-výzkumný pobyt 
může trvat i kratší dobu, ne však méně než 1 měsíc. 

Na praktickou stáž můžeš vyjet na 2–12 měsíců.

Letní školy trvají běžně 2–3 týdny. 

Dobrovolnické projekty jsou buď krátkodobé (2–3 týdny) nebo dlouhodobé 
(2–12 měsíců).

A na program mobilit pro mládež můžeš vyjet i jen na 1 týden.

3. Kam vyjet?

Vyjet se dá v podstatě kamkoliv, nicméně vždy je potřeba respektovat pravidla 
příslušného programu.

Jihočeská univerzita spolupracuje s více než 400 vysokými školami po celém 
světě a nabízí tak svým studentům opravdu širokou škálu možností.

4. Kolik to bude stát?

Náklady, které se s životem v zahraničí pojí, ti pomůže pokrýt stipendium.  
Výše stipendia se liší podle toho, jaký stipendijní program si vybereš a také 
podle toho, do jaké země vyjedeš.

Důležitý je i fakt, že na prestižních zahraničních univerzitách je běžné, že 
studenti musí platit často velmi vysoké školné. Díky mezinárodním smlouvám 
však školné platit nemusíš.

Na webu najdeš různé stránky, které ti pomohou získat představu o provozních 
nákladech na život v dané zemi. Zkus třeba: www.numbeo.com/cost-of-living/

https://ozs.vse.cz/partnerske-univerzity/
https://www.numbeo.com/cost-of-living/
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5. Kde získám více informací?

   web JU www.jcu.cz/mezinarodni-spoluprace

   Kontaktní centrum Útvaru pro zahraniční vztahy (Go Abroad officer) –  
v přízemí Akademické knihovny poskytuje poradenství, typy a praktické 
informace. Napiš, zajdi a sleduj nás na webu a FB, kde pravidelně 
zveřejňujeme aktuální nabídky dalších možností studia či pracovních stáží. 
 www.facebook.com/ZahranicniOddeleniJU/

   Zahraniční oddělení na fakultě – poskytuje podrobné informace 
ke stipendijním pobytům, organizuje výběrová řízení a zajišťuje 
administrativní podporu ve všech fázích výjezdu a poradenství. 
Kontakty najdeš na www.jcu.cz/mezinarodni-spoluprace/kontakty

   Erasmus Student Network USB Budweis (dříve Mezinárodní studentský 
klub) – studenti JU, kteří úzce spolupracují s Útvarem pro zahraniční vztahy 
JU, starají se o zahraniční studenty a propagují možnosti výjezdů  
do zahraničí. 
www.facebook.com/esnusb/ 
www.esnusb.cz 
info@esnusb.cz

    kampaň Vyjeď www.vyjed.cz/

Inspiruj se příběhem studentky Jihočeské univerzity

Iva Štěchová – studentka oboru Učitelství pro první stupeň ZŠ na Pedagogické 
fakultě a exprezidentka Mezinárodního studentského klubu Jihočeské univerzity.

„Jednou Erasmus, navždy Erasmus. Jaké klišé!“ 

Obecně mě vždy bavilo poznávat nové lidi a chtěla jsem cestovat. Ovšem, jakožto 
studentka jsem neměla tolik peněz, abych mohla jezdit poznávat svět např. dvakrát 
do roka. Objevila jsem ale Erasmus+ projekty, které trvají týden, máte možnost bě-
hem nich poznat nové lidi ze zahraničí, objevovat evropské státy a poznávat cizí 
kultury. A to všechno zadarmo! Jednoho léta se mi naprosto změnily plány, a tak 
jsem se zkusila na jeden projekt přihlásit. Vybrali mne a mně se tato iniciativa tak 
zalíbila, že jsem pak i během školního roku jezdila přes Erasmus+ neformálně (for-
mou diskuzí, simulací, aktivitami) vzdělávat do zahraničí dál (a jak už jsem zmíni-
la, to vše bylo zdarma).

Už s  nástupem na  JU jsem věděla, že existuje nějaký Erasmus+, díky němuž 
se může odjet za  studiem na  jeden až dva semestry. Vůbec jsem však nevěděla, 
kde a jak začít. Na internetu jsem si tedy vyhledala, kdo je Erasmus+ koordináto-
rem na mojí fakultě a šla se poradit o možnostech a postupu. Pak už šlo vše jako 
po másle – vybrat si destinaci, podat přihlášku a zajistit, že další semestr budu 
trávit ve španělské Granadě.

V den odjezdu, cestou do Prahy, mne napadlo: „Co já tam vlastně budu jíst? 
Vždyť neumím pořádně vařit!“ Nicméně, všechny mé pochyby byly rázem tytam, 
protože jsem věděla, že už není cesty zpět. Věřte, že nejen že jsem díky Erasmu+ 
změnila svůj postoj k vaření z úrovně „vaření nesnáším“ na úroveň „vaření je zába-
va“, ale také jsem se naučila nový cizí jazyk, díky čemuž jsem později obdržela něko-
lik pracovních nabídek na práci učitelky v zahraničí. Navíc jsem poznala naprosto 
výjimečné studenty, kteří pocházejí z  Evropy i  mimo ni (např. milou kamarádku 
z Palestiny).

http://www.jcu.cz/mezinarodni-spoluprace
https://www.facebook.com/ZahranicniOddeleniJU/
http://www.jcu.cz/mezinarodni-spoluprace/kontakty
https://www.vyjed.cz/
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Semestr utíkal tak, že jsem si ani nestačila všímat, že se blíží jeho konec. Jak se 
ale blížil datum odjezdu domů, byla jsem si jistá víc a víc, že domů ještě nechci. Za-
čala jsem si tak hledat možnou stáž, na kterou je také možné v rámci Erasmu+ vyjet. 
Podařilo se, a tak jsem se vrátila do ČR jen na chvíli – splnit zkoušky na fakultě, po-
být s rodinou a přáteli – a vesele se vydala strávit další semestr na nové místo. Věřte, 
že i tato pracovní zkušenost a další etapa úplně jiného semestru (tentokrát ve Valen-
cii, Španělsko) byla tak milá, že ani nyní jsem si neuměla představit, co vlastně budu 
zpátky doma dělat.

Nicméně, začala jsem se pídit po možnostech práce s Erasmus+ studenty, kteří 
přijíždějí na Jihočeskou univerzitu. Poštěstilo se mi stát se prezidentkou Meziná-
rodního studentského klubu (International Student Club, ISC) Jihočeské univerzity. 
Díky klubu jsem si připadala, jako bych byla znova na dalším zahraničním pobytu. 
Naprosto upřímně si troufnu tvrdit, že rok s ISC byl pro mne nejkrásnějším univer-
zitním rokem stráveným v Českých Budějovicích. Tento klub je pro nás – studenty! 
Pokud tedy přemýšlíte, jaký Erasmus+ vlastně je a pořád váháte vyjet, přidejte se 
do klubu a takový malý Erasmus „na zkoušku“ zažijete.

Na pobyty v rámci Erasmus+ je možné vyjíždět opakovaně, a proto jsem využila 
i této možnosti a brzy vyjela na další studijní pobyt, tentokrát na portugalský ost-
rov Madeira. A co bylo dál? Po prvním semestru stráveném na Madeiře jsem měla 
jasno, že tímto můj Erasmus+ ještě nemůže skončit, a  tak jsem si zařídila další 
Erasmus+ stáž a nyní pokračuji ve sbírání pedagogických zkušeností.

Jak vidíš, zkoušky se dají zvládnout snadno na dvou univerzitách zároveň. Osa-
mostatníš se. Budeš mít přátele/kamarády/známé z nejrůznějších koutů světa. Na-
učíš se/zlepšíš si cizí jazyk (dokonce je možné vyjet na Erasmus+ i na Slovensko, 
takže cizí jazyky by neměly být tvou překážkou a důvodem, proč se Erasmu+ vzdát). 
Naučíš se hospodařit s penězi v cizí měně. Získáš větší šanci pro práci jak v ČR, tak 
i v zahraničí. Budeš mít vzpomínky, na které jen tak nezapomeneš. 

A tak mi už další semestr běží hlavou, že to, co jsem tak často slýchávala a po-
važovala za klišé, se pro mne stalo součástí nynějšího života. 

Tak jak to bude s tebou? Jednou Erasmus, navždy Erasmus?

13
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1.  Stipendijní programy nabízené  
Jihočeskou univerzitou

Existuje celá řada stipendijních programů, kterých můžeš využít k získání 
finanční podpory na svůj pobyt v zahraničí. 

Útvar pro zahraniční vztahy rektorátu JU a zahraniční oddělení fakult 
administrují tyto stipendijní programy:
� Erasmus+ � Institucionální plán JU       � fakultní stipendijní programy  
� Ceepus � Akademická informační agentura 

Erasmus+: Erasmus – vysokoškolské vzdělávání

Jedná se o nejrozšířenější stipendijní program v zemích Evropské unie (EU)  
a v zemích Evropského hospodářského prostoru (EHP) s více než třicetiletou 
historií, který také v České republice a na Jihočeské univerzitě funguje již  
přes dvacet let.

Základní informace o Erasmus+

Co nabízí?

Erasmus+ představuje nejznámější a nejdostupnější cestu, jak absolvovat 
část svého studia na VŠ v zahraničí, a to zejména formou studijního pobytu, 
praktické stáže nebo kombinací obou typů.

Jaký je cíl?

Cílem studijních pobytů je především studium odborných předmětů, 
v důvodných případech také studium či výzkum za účelem vypracování 
bakalářské, diplomové či dizertační práce. 

Cílem praktických stáží je umožnit studentům absolvovat v rámci studia 
oborově relevantní pracovní praxi v zahraničním podniku/instituci v rozsahu 
plného úvazku, získat zkušenosti se zaměstnáním v evropském kontextu, 
rozvinout specifické schopnosti, včetně jazykových a navazovat a prohlubovat 
spolupráci mezi vzdělávacími institucemi a soukromými či veřejnými subjekty.

V neposlední řadě je dalším efektem obou typů pobytů seznámení se 
s kulturou, jazykem a systémem vzdělávání v cizí zemi.

Do kterých zemí mohu vyjet?

28 členských států EU: Belgie, Bulharsko, Chorvatsko, Česká republika, Dánsko, 
Estonsko, Finsko, Francie, Irsko, Itálie, Kypr, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, 
Maďarsko, Malta, Německo, Nizozemí, Polsko, Portugalsko, Rakousko, 
Rumunsko, Řecko, Slovensko, Slovinsko, Španělsko, Švédsko, Velká Británie

Země Evropského hospodářského prostoru (EHP): Island, Lichtenštejnsko, 
Norsko

Kandidátské země: Turecko, Bývalá jugoslávská republika Makedonie, Srbsko

Erasmus+ ve světě: Mezinárodní kreditová mobilita – v rámci této aktivity lze 
vyjet téměř do jakékoliv země světa. Konkrétní nabídka zemí a partnerských 
univerzit se však každoročně mění v závislosti na vyhodnocení žádosti JU 
o udělení finančních prostředků. 
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Na kterých univerzitách mohu studovat?

Každá univerzita má vlastní síť partnerských univerzit, na kterých je možné 
studovat ve studijních oborech odpovídajících zaměření jednotlivých fakult.

Aktuální přehled partnerských univerzit Jihočeské univerzity v Evropě 
a ve světě najdeš na webu zahraničního oddělení své fakulty:

Ekonomická fakulta:  
www.ef.jcu.cz/mezinarodni-vztahy/partnerske-univerzity

Filozofická fakulta:   
www.ff.jcu.cz/cs/partnerske-univerzity

Pedagogická fakulta:   
www.pf.jcu.cz/international_relations/smlouvy_erasmus/

Přírodovědecká fakulta:  
www.prf.jcu.cz/rozvoj-a-zahranicni-vztahy/zahranici.html

Fakulta rybářství a ochrany vod:  
www.frov.jcu.cz/cs/mezinarodni-vztahy/partnerske-univerzity

Teologická fakulta:    
www.tf.jcu.cz/oddeleni-zahranicnich-vztahu/partnerske-univerzity

Zdravotně sociální fakulta:   
www.zsf.jcu.cz/cs/zahranicni-vztahy/seznam.html

Zemědělská fakulta:   
www.zf.jcu.cz/obecne/zahranicni-vztahy

Jak si vybrat vhodnou univerzitu?

Až si budeš vybírat, na kterou univerzitu vyjet, mysli hlavně na následující:
  obor studia a relevance nabízených předmětů
  požadavky přijímající univerzity (studijní průměr, jazykové certifikáty)
  začátek a konec semestru
  kampus/fakulta – služby, dostupnost, ubytování

V kterých institucích je možné pracovat?

Studenty na praktickou stáž může přijímat jakákoliv veřejná nebo soukromá 
organizace působící na trhu práce nebo v oblasti vzdělávání, odborné přípravy 
a práce s mládeží, nezisková organizace, veřejný subjekt na místní, regionální 
nebo národní úrovni atd., tj. téměř jakýkoliv subjekt, firma, vyjma institucí 
spravujících EU programy (https://europa.eu/european-union/about-eu/
institutions-bodies_en).

http://www.ef.jcu.cz/mezinarodni-vztahy/partnerske-univerzity
http://www.ff.jcu.cz/cs/partnerske-univerzity
https://www.pf.jcu.cz/international_relations/smlouvy_erasmus/
www.prf.jcu.cz/rozvoj-a-zahranicni-vztahy/zahranici.html
http://www.frov.jcu.cz/cs/mezinarodni-vztahy/partnerske-univerzity
http://www.tf.jcu.cz/oddeleni-zahranicnich-vztahu/partnerske-univerzity
http://www.zsf.jcu.cz/cs/zahranicni-vztahy/seznam.html
http://www.zf.jcu.cz/obecne/zahranicni-vztahy


1918

Která základní kritéria je nutné splňovat?

Studijní pobyt Praktická stáž

– Můžeš vyjet nejdříve od 3. semestru Bc.
– Dále od 1. semestru Mgr. a PhD.

– Můžeš vyjet nejdříve od 2. semestru Bc.
– Dále od 1. semestru Mgr. a PhD
–  Jako absolvent (do 12 měsíců od řádného 

ukončení studia)

Minimální délka pobytu 3 měsíce Minimální délka pobytu 2 měsíce

Můžeš vyjet opakovaně v rámci jednoho studijního cyklu a opět v dalších cyklech (Bc., Mgr., PhD).  
Délka každého pobytu v jednom studijním cyklu se sčítá a vždy můžeš vyjet maximálně na 12 
měsíců (v Bc., dále opět v Mgr. a v PhD.).

Můžeš být studentem jakékoliv formy studia – prezenční, kombinovaná, distanční

Musíš být zapsán ke studiu na JU po celou dobu pobytu v zahraničí, tj. nesmíš mít přerušené 
studium.

Můžeš být občanem jakékoliv země, ale musíš studovat v České republice v akreditovaném 
studijním programu.

Musíš být vybrán v řádně vyhlášeném výběrovém řízení, které organizuje zahraniční oddělení 
příslušné fakulty JU.

Jaké jsou finanční podmínky?

Náklady, které se s životem v zahraničí pojí, ti pomůže pokrýt stipendium. 

Výše stipendia je vždy stanovena v eurech na základě sazeb stanovených  
podle výše životních nákladů v dané evropské zemi platných pro daný 
akademický rok.

Vypočítává se na konkrétní počet dnů, které strávíš na partnerské univerzitě 
v rámci studia nebo na pracovišti v rámci praktické stáže. 

Výše stipendia na studijní pobyt se aktuálně (a.r. 2019/2020) pohybuje  
mezi 330–510 EUR na měsíc. 

Na pracovní stáž dostaneš vždy měsíčně o 150 EUR více a studenti se 
specifickými potřebami a ze sociálně znevýhodněného prostředí mohou navíc 
požádat o další navýšení stipendia.

Nezapomeň, že díky mezinárodním smlouvám nemusíš na prestižních 
zahraničních univerzitách platit školné, které je často velmi vysoké.

Jak funguje Erasmus+ na Jihočeské univerzitě?

Erasmus+ je řízen centrálně Útvarem pro zahraniční vztahy rektorátu, který 
ve vztahu ke studentům vyřizuje zejména smluvní zajištění před mobilitou, 
vyplacení stipendií a další finanční záležitosti v průběhu pobytu a po návratu 
z výjezdu, řeší nestandardní situace a zajišťuje propagaci a poradenství. 

Na každé fakultě je dále zaměstnán minimálně jeden koordinátor programu 
Erasmus+, který působí buď na Oddělení zahraničních vztahů nebo 
na Studijním oddělení. Fakultní koordinátor spravuje síť partnerských univerzit 
na dané fakultě, organizuje výběrová řízení, nominuje vybrané studenty 
na partnerské univerzity v zahraničí a poskytuje potřebné informace a asistenci 
při výběru předmětů, které bude student v zahraničí studovat. Se studentem 
vyřizuje potřebnou dokumentaci a je s ním v kontaktu před výjezdem, 
v průběhu pobytu i po návratu.
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Chci vyjet na Erasmus+, kde mám začít?

1.  Prostuduj si informace 

   Na webu JU www.jcu.cz/mezinarodni-spoluprace a na webu své fakulty:  
www.jcu.cz/mezinarodni-spoluprace/kontakty

   Pokud se potřebuješ zorientovat v nabídce všech možností nebo poradit 
s obecnými informacemi, kontaktuj pracovníka Útvaru pro zahraniční vztahy –  
Go Abroad officer.

   Pokud už víš, co chceš a potřebuješ řešit konkrétní záležitosti spojené 
s výjezdem do zahraničí, kontaktuj přímo koordinátora Erasmus+ na své 
fakultě.

   Kontakty: www.jcu.cz/mezinarodni-spoluprace/kontakty

2.  Podej přihlášku do výběrového řízení

   Na webu zahraničního oddělení své fakulty najdeš všechny potřebné 
informace k podání přihlášky – dokumentace, termíny, výběrová kritéria atd.

   Řádné výběrové řízení je obvykle vyhlašováno v lednu. V průběhu 
akademického roku, nejčastěji v polovině semestru (letního i zimního),  
bývá vyhlašováno další dodatkové výběrové řízení.

   Hodnotí se zejména: 
– studijní výsledky 
– motivace 
– jazykové znalosti

   Výsledky výběrového řízení jsou zveřejňovány na webu  
zahraničního oddělení tvé fakulty. Podrobné informace k tomu, jak dál postupovat, najdeš na:  

www.jcu.cz/mezinarodni-spoluprace

http://www.jcu.cz/mezinarodni-spoluprace
http://www.jcu.cz/mezinarodni-spoluprace/kontakty
http://www.jcu.cz/mezinarodni-spoluprace/kontakty
http://www.jcu.cz/mezinarodni-spoluprace


2322

Institucionální plán JU a fakultní stipendia 

Jednotlivé fakulty JU nabízejí svým studentům další možnosti studijních 
a výzkumných pobytů či pracovních stáží.

Kam mohu vyjet?

Studijní pobyt může být realizován:
1.  na partnerské univerzitě dané fakulty/JU – fakulty většinou samy informují 

o možnostech, kam mohou studenti vyjíždět 
2.  na jakékoliv jiné univerzitě či instituci v případě, že student obhájí svůj 

vlastní projekt a získá souhlas zahraniční univerzity s realizací svého pobytu 

Jaké jsou podmínky?

Podmínky účasti mohou být na každé fakultě rozdílné. Někdy jsou tyto 
stipendijní programy určené spíše na výzkumné pobyty studentů v doktorském 
studiu, jindy mohou o stipendium žádat studenti všech stupňů studia.

Na jak dlouho mohu vyjet?

Mobilita trvá obvykle min. 1 měsíc, maximální délka je stanovena v konkrétní 
výzvě vyhlášené fakultou.

Jaké jsou finanční podmínky?

Výše stipendia může být různá v závislosti na pravidlech pro čerpání daného 
finančního zdroje. Vždy se jedná o příspěvek na zvýšené finanční nároky 
na studium v zahraničí.

Je také důležité si uvědomit, že díky dlouhodobé spolupráci s některými 
univerzitami a na základě uzavřených smluv o podmínkách výměnných 
programů pro studenty mohou být studentům odpuštěny poplatky za školné, 
které bývají v zemích, jako je USA, Austrálie či Kanada velmi vysoké. 

Mám zájem, co musím udělat?

Kontaktuj koordinátora zahraničního oddělení na své fakultě a zjisti konkrétní 
informace k aktuálním výběrovým řízením a podmínkám účasti.
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CEEPUS – Central European Exchange Programme 
for University Studies 

CEEPUS je středoevropský výměnný univerzitní program  
zaměřený na regionální spolupráci v rámci sítí univerzit. 

Kam mohu vyjet?

Seznam všech zapojených zemí: Albánie, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, 
Černá Hora, Chorvatsko, Maďarsko, Makedonie, Moldavsko, Polsko, Rakousko, 
Rumunsko, Slovensko, Slovinsko, Srbsko. Spolupracují též univerzity Priština, 
Prizren a Peja v Kosovu.

Studenti mohou vyjíždět:
1.  v rámci univerzitních sítí CEEPUS, ve kterých jsou zapojeny některé fakulty  

   na JU existují aktuálně 4 CEEPUS sítě na 3 fakultách (Zemědělská, 
Filozofická a Ekonomická)  
www.ceepus.info/public/network/network.aspx#nbb

2.  mimo univerzitní sítě CEEPUS jako tzv. CEEPUS freemover  
   podrobnější informace o mobilitě CEEPUS freemover najdeš na webu 
programu

Jaké jsou podmínky?

Program je určen pro studenty prezenčního bakalářského studia (od druhého 
semestru), magisterského a doktorského studia. Stipendia nemohou být 
poskytnuta na výzkum s výjimkou diplomových nebo doktorských prací,  
ale mohou být udělena i za účelem praktického výcviku.

Na jak dlouho mohu vyjet?

Minimální délka pobytu je 3 měsíce a maximální 10 měsíců.

Jaké jsou finanční podmínky?

Stipendium je účastníkům programu CEEPUS vždy vypláceno hostitelskou zemí. 
Výše stipendia je v každém členském státě programu CEEPUS odlišná. Aktuální 
výši vyplácených stipendií najdete na www.ceepus.info u jednotlivých zemí.

Cestovné na zahraniční stáže může stipendistům proplatit jejich domovská 
univerzita. Na JU ti poradí pracovník Go Abroad officer (Útvar pro zahraniční 
vztahy, rektorát).

Mám zájem, co musím udělat?

Postup, jak podat přihlášku, a další podrobné informace k programu najdeš 
na webu Domu zahraniční spolupráce (DZS): www.dzs.cz/cz/ceepus/studenti/ 
nebo www.dzs.cz/cz/ceepus/freemoveri/

Na JU ti poradí pracovník Go Abroad officer (Útvar pro zahraniční vztahy, 
rektorát): www.jcu.cz/mezinarodni-spoluprace/kontakty

www.dzs.cz/cz/ceepus/

http://www.ceepus.info
http://www.dzs.cz/cz/ceepus/studenti/
http://www.jcu.cz/mezinarodni-spoluprace/kontakty
http://www.dzs.cz/cz/ceepus/
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AIA – Akademická informační agentura 

AIA shromažďuje, zpracovává a rozšiřuje informace o možnostech vzdělávání 
českých občanů (zejména vysokoškolských studentů, postgraduantů 
a pedagogů) v zahraničí.

AIA nabízí 2 typy pobytů:

1. Mezivládní dohody – rozpis kvót

Ministerstvo školství každoročně přiděluje stipendijní místa, takzvané kvóty, 
pro studenty českých vysokých škol. Díky těmto kvótám mohou studenti 
absolvovat letní jazykový kurz v zahraničí nebo studovat až dva semestry 
na partnerských univerzitách v zemích, s nimiž má Česká republika uzavřené 
mezinárodní dohody.
Pro studenty JU bývají každoročně přidělena stipendijní místa do Ruska. 
Výběrové řízení organizuje Útvar pro zahraniční vztahy rektorátu.
Podrobnější informace najdete na stránkách Akademické informační agentury 
www.dzs.cz/cz/akademicka-informacni-agentura/43_mezinarodni_smlouvy-
rozpis_kvot/

2. Mezivládní dohody – ostatní

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlašuje každý akademický rok 
výběrová řízení na zahraniční studijní nebo výzkumné pobyty v zemích,  
s nimiž má Česká republika uzavřené mezivládní dohody. Na tyto  
až dvousemestrální studijní pobyty se mohou hlásit studenti ze všech 
vysokých škol v Česku. Výběrové řízení probíhá centrálně na Ministerstvu 
školství, mládeže a tělovýchovy.

http://www.dzs.cz/cz/akademicka-informacni-agentura/43_mezinarodni_smlouvy-rozpis_kvot/
http://www.dzs.cz/cz/akademicka-informacni-agentura/43_mezinarodni_smlouvy-rozpis_kvot/
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Na základě těchto mezivládních dohod mohou studenti studovat například 
v Albánii, Belgii, Bulharsku, Číně, Egyptě, Estonsku, Francii, Itálii, Izraeli, 
Japonsku, Koreji, Litvě, Lotyšsku, Maďarsku, Makedonii, Mongolsku, Německu, 
Peru, Polsku, Portugalsku, Rakousku, Rumunsku, Rusku, Řecku, Slovensku, 
Španělsku, Švýcarsku, na Ukrajině a ve Vietnamu.

Podrobnější informace najdete na stránkách Akademické informační agentury 
www.dzs.cz/cz/akademicka-informacni-agentura/44_mezinarodni_smlouvy-
vyberova-rizeni/

Mám zájem, co musím udělat?

Sleduj aktuální nabídku na: www.dzs.cz/cz/akademicka-informacni-agentura/, 
kde najdeš i podrobné informace k podání přihlášky.

Na JU ti poradí pracovník Go Abroad officer (Útvar pro zahraniční vztahy, 
rektorát) www.jcu.cz/mezinarodni-spoluprace/kontakty

www.dzs.cz/cz/akademicka-informacni-agentura/

2. Další stipendijní programy ve světě

Existuje celá řada dalších stipendijních programů, kterých můžeš využít. 
Obecně platí, že v těchto případech sleduješ konkrétní podmínky stanovené 
poskytovatelem grantu a většinu administrativy si vyřizuješ samostatně.

Většina světových zemí používá portály, které nabízejí přehled stipendijních 
programů (Scholarships) a poskytují veškeré praktické informace související 
nejen se studiem a pobytem v cílové zemi.

Zadej si do internetového vyhledávače heslo study in + název cílové země 
v angličtině, např. study in Finland www.studyinfinland.fi/

Další programy mohou být zaměřeny na konkrétní regiony, např.:

Střední a východní Evropa
  International Visegrad Fund: www.visegradfund.org/
   GFPS-CZ – Organizace pro studentskou a kulturní výměnu ve střední 
a východní Evropě: www.gfps.cz/ 

Norsko, Island, Lichtenštějnsko
    Norské fondy a fondy EHP www.eeagrants.cz/,  
www.dzs.cz/cz/norske-fondy-a-fondy-ehp/

http://www.dzs.cz/cz/akademicka-informacni-agentura/44_mezinarodni_smlouvy-vyberova-rizeni/
http://www.dzs.cz/cz/akademicka-informacni-agentura/44_mezinarodni_smlouvy-vyberova-rizeni/
http://www.dzs.cz/cz/akademicka-informacni-agentura/
http://www.jcu.cz/mezinarodni-spoluprace/kontakty
http://www.dzs.cz/cz/akademicka-informacni-agentura/
http://www.studyinfinland.fi/
http://www.visegradfund.org/
http://www.gfps.cz/
http://www.eeagrants.cz/
http://www.dzs.cz/cz/norske-fondy-a-fondy-ehp/
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Německo
   Česko-bavorská vysokoškolská agentura: www.btha.cz/cs/stipendia/
studium-v-bavorsku

   Česko-německý fond budoucnosti: www.fondbudoucnosti.cz/
   Konrad-Adenauer-Stiftung (KAS): www.kas.de/web/tschechien/home
   Německá akademická výměnná služba (DAAD): www.daad.cz/
   Německá spolková nadace pro životní prostředí (DBU): 
spolecnostlh.cz/html/dbu/2.1.html

Rakousko
   Aktion Česká republika – Rakousko: www.dzs.cz/cz/aktion-ceska-republika-
rakousko/

   Österreichischer Austauschdienst (ÖAD/OeAD GmbH): oead.at

USA
   Komise J. W. Fulbrighta: www.fulbright.cz/
   University of Nebraska-Lincoln: Paul Robitschek Scholarship Program:  
robitschek.org

Nabídka je opravdu široká a jak vidíš, vyjet můžeš téměř kamkoliv. 

3. To není všechno – existují další alternativy

Freemover = studium v zahraničí „na vlastní pěst“

Kdo je freemover?

   Nejčastěji je tento pojem volně užíván jako označení pro studenta,  
který je přijat ke studiu na univerzitě v jiné zemi, obvykle na semestr, někdy 
i na celý rok, mimo jakýkoliv řádný nebo standardní stipendijní program.

    Student si svůj studijní či výzkumný pobyt zařizuje zcela nebo z větší části 
individuálně (výběr univerzity, komunikace s univerzitou, studijní plán, 
finanční podpora apod.).

Výhody:

    velká míra svobody – student si sám rozhodne, na jak dlouho a kam 
vycestuje, může mít i individuální studijní plán 

   volnost ve výběru univerzity – partnerství s domovskou univerzitou není 
podmínkou a student si tak může vybrat jakoukoliv univerzitu (některé 
univerzity freemovery přijímají a mohou poskytnout i vlastní stipendium,  
jiné ale mohou vyžadovat školné nebo studenty nepřijímat vůbec)

https://www.btha.cz/cs/stipendia/studium-v-bavorsku
https://www.btha.cz/cs/stipendia/studium-v-bavorsku
http://www.fondbudoucnosti.cz/
http://www.kas.de/web/tschechien/home
http://www.daad.cz/
http://spolecnostlh.cz/html/dbu/2.1.html
http://www.dzs.cz/cz/aktion-ceska-republika-rakousko/
http://www.dzs.cz/cz/aktion-ceska-republika-rakousko/
https://oead.at/
http://www.fulbright.cz/
https://robitschek.org/
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Nevýhody:

   časová a organizační náročnost celého procesu – někdy budeš čekat 
na odpověď déle, někdy ji dokonce nemusíš obdržet vůbec. Relativně 
dlouhou dobu trvá i procedura přijímacího řízení nebo žádosti  
o stipendium – řádově se jedná o měsíce.

   nejistota získání finanční podpory

Nezapomeň, že i jako freemover zůstáváš stále studentem  
Jihočeské univerzity. Proto, než začneš svůj pobyt plánovat,  
vždy nejprve kontaktuj zahraniční oddělení své fakulty a předem  
se domluv na podmínkách výjezdu, uznání, financování apod.

Letní školy 

Letní školy pořádá mnoho univerzit v období letních prázdnin a většinou jsou 
zaměřené na vybraná oborová témata. Programy jsou často mezioborové a své 
znalosti tak můžeš významně obohatit pohledem z jiného úhlu. Opět potkáš 
mnoho zajímavých a inspirativních profesorů a kolegů z celého světa.

Tak neváhej a spoj během léta užitečné se zábavou!

Aktuální nabídky pravidelně zveřejňujeme na našem FB: 
    www.facebook.com/ZahranicniOddeleniJU/

více najdeš také na:
    www.nicm.cz/
   www.summerschoolsineurope.eu/

Programy mobilit pro mládež: Erasmus+: Mládež  

Víš, že Erasmus+ nabízí mnohem víc, než studijní pobyty a praktické stáže?

Erasmus+: Mládež je zaměřený 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.
   www.naerasmusplus.cz/cz/mobilita-osob-mladez/
   europa.eu/youth/EU_cs

Mnoho aktuálních nabídek a konkrétních projektů najdeš také na facebooku 
organizací, které podporují výměnu mládeže, celorepublikově nebo lokálně. 
Zkus třeba:
   European Youth Centre
   Youth in Action; Erasmus+ projects
   Europe Direct České Budějovice
   Eurocentrum České Budějovice
   Tmelník
   Brno for You
   Brno Connected
   www.asociacedice.cz/#work

http://www.facebook.com/ZahranicniOddeleniJU/
http://www.nicm.cz/
http://www.summerschoolsineurope.eu/
http://www.naerasmusplus.cz/cz/mobilita-osob-mladez/
https://europa.eu/youth/EU_cs
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Dobrovolnictví v zahraničí

Dobrovolnictví je další skvělý způsob, jak se rozmluvit v cizím jazyce,  
zažít skutečný život v cizí zemi a hlavně pomáhat druhým. Zkus to a uvidíš,  
že tě tato zkušenost nesmírně obohatí. 
   www.dzs.cz/cz/evropsky-sbor-solidarity/
   www.naerasmusplus.cz/cz/mobilita-osob-mladez/evropska-dobrovolna-
sluzba/

   www.inexsda.cz
   www.workaway.info/

Work and travel

Mezi studenty je také velice oblíbený program Work and Travel, kterého můžeš 
využít do věku třiceti let. Musíš mít ukončený alespoň první semestr a studovat 
v prezenční formě studia. Díky tomuto programu můžeš obvykle v období 
letních prázdnin vycestovat například do USA, Austrálie nebo Kanady, pracovat 
tam a poté i cestovat. 

Zjisti víc na: www.vimvic.cz/clanek/work-and-travel-jak-funguje

AIESEC České Budějovice

AIESEC je největší studenty řízená organizace na světě, která přispívá 
společnosti rozvojem mladých lidí a příležitostmi v mezinárodním prostředí.

Své aktivity zaměřuje zejména na zprostředkování pracovních 
a dobrovolnických stáží v zahraničí.

Pobočku této organizace založili v Českých Budějovicích studenti  
Ekonomické fakulty JU v roce 2012 a v současnosti má okolo 30 členů. 

Zjisti více na: aiesec.cz/cbudejovice/

Užitečné odkazy

www.vyjed.cz/
www.dzs.cz
www.naerasmusplus.cz/cz/projekty-mobility-osob/
www.nicm.cz/
www.eurodesk.cz/
ceskebudejovice.eurocentra.cz/
ec.europa.eu/epale/cs (pro odborníky z oblasti vzdělávání dospělých)
www.euroguidance.cz (výměna zkušeností v oblasti kariérového poradenství)
eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/home_en 
drozd.mzv.cz – Dobrovolné registrace občanů České republiky při cestách  
do zahraničí (DROZD)

Tak neváhej a vyjeď!

https://www.dzs.cz/cz/evropsky-sbor-solidarity/
https://www.naerasmusplus.cz/cz/mobilita-osob-mladez/evropska-dobrovolna-sluzba/
https://www.naerasmusplus.cz/cz/mobilita-osob-mladez/evropska-dobrovolna-sluzba/
https://www.inexsda.cz/
https://www.workaway.info/
http://www.vimvic.cz/clanek/work-and-travel-jak-funguje
https://aiesec.cz/cbudejovice/
http://www.vyjed.cz/
http://www.dzs.cz
https://www.naerasmusplus.cz/cz/projekty-mobility-osob/
http://www.nicm.cz/
http://www.eurodesk.cz/
https://ceskebudejovice.eurocentra.cz/
https://ec.europa.eu/epale/cs/
http://www.euroguidance.cz
https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/home_en
https://drozd.mzv.cz/
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