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Studium a stáže v zahraničí
Aktuální výzvy mobilit pro studenty
Studium a stáže v zahraničí:
Termín podání přihlášky
Pracovní stáž v Českých centrech
(možno absolvovat v rámci Erasmus+ Praktická stáž)
NĚMECKO
Nabídka Německé akademické výměnné služby
ZEMĚ V4
Mobility podporované Mezinárodním visegrádským
fondem
USA
Summer Work & Travel

Liší se podle destinace
Liší se podle typu
programu
15. 3. 2020
n/a

Přehled výzev Baltské sítě univerzit (BUP):
Termín podání přihlášky
SLOVENSKO
Student Conference

20. 3. 2020

STUDIUM A STÁŽE V ZAHRANIČÍ

Pracovní stáž v Českých centrech
Česká centra hledají stážisty, kteří by se stali silnou oporou jejich týmu.
Minimální délka stáže je 3 měsíce. Stáž je neplacená, možnost financování
přes Erasmus+ Praktická stáž. Jedná se o práci na zajímavých kulturních
projektech, kontakt se zahraničními organizacemi a získání praxe. V nabídce
je mnoho nejen evropských měst.
Uchazeč:
Délka pobytu:
Místo:

Termín podání přihlášky:
Finance:

Více informací a přihláška:

- Bc., Mgr., Ph.D.
3 měsíce až jeden rok
Momentálně jsou v nabídce tyto města:
Berlín, Bratislava, Brusel, Budapešť, Bukurešť,
Londýn, Madrid, Milán, Moskva, Mnichov, New York,
Paříž, Rotterdam, Řím, Sofie, Stockholm, Tokio,
Varšava, Vídeň
Liší se podle dané destinace.
Stáž je neplacená, veškeré náklady si student hradí
sám, popřípadě lze vyjet v rámci ERASMUS+
Praktická stáž.
Veškeré informace k jednotlivým zemím naleznete
zde:
http://www.czechcentres.cz/o-nas/kariera/staze2/
V případě zájmu konzultujte se svým fakultním
koordinátorem.

NĚMECKO – DAAD
Nabídka Německé akademické výměnné služby
Uchazeč:
Termín podání přihlášky:

Více informací a přihláška:



Bc., Mgr., PhD.
30. září - Studijní stipendia pro umělce v oboru
ARCHITEKTURA
 15. října - Studijní stipendia pro umělce v
oboru HUDBA
 31. října - Studijní stipendia pro umělce v
oboru SCÉNICKÉ UMĚNÍ
 15. listopadu - následující stipendia:
Pro studenty:
- Studijní stipendia - magisterské studium pro
všechny vědní obory
- 1. prosince - Stipendia umožňující účast na
letním kurzu (pro studenty bakalářských a
magisterských studijních programů)
Pro doktorandy:
- Krátká výzkumná stipendia
- Roční výzkumná stipendia
- Výzkumná stipendia v rámci doktorátu s dvojím
vedením/v rámci Cotutelle
Pro postdoktorandy a vysokoškolské učitele:
- Krátká výzkumná stipendia (pro
postdoktorandy)
- Výzkumné pobyty pro vysokoškolské učitele a
vědce
- Bilaterální výměna vědců
- Stipendia pro umělce a architekty - pracovní
pobyty pro vysokoškolské učitele
https://drive.google.com/file/d/1My2AIYc5LzLLHrRzY
2f77B0mtXOiv_31/view?usp=sharing

ZEMĚ V4
Mobility podporované Mezinárodním visegrádským fondem
Studenti magisterských a doktorských studijních programů a výzkumní
pracovníci, kteří jsou občany zemí V4, mohou požádat o stipendium ke studiu
na akreditované univerzitě/instituci v rámci V4 a v Albánii, Arménii,
Ázerbájdžánu, Bělorusku, Bosně a Hercegovině, Gruzii, Kosovu, Makedonii,
Moldavsku, Černé Hoře, Srbsku a na Ukrajině.
Uchazeč:
Termín podání přihlášky:
Více informací a přihláška:

- Mgr., PhD. studenti a výzkumní pracovníci
15. 3. 2020, 12:00 hod.
https://www.visegradfund.org/apply/mobilities/

USA
Summer Work & Travel
Už máte plány na léto? Vyzkoušejte program Summer Work & Travel a spojte
práci a cestování po USA!
Uchazeč:
Více informací a přihláška:

Student, který absolvoval alespoň jeden semestr na
VŠ.
Video:
https://www.facebook.com/USEmbassyPrague/videos
/summer-worktravel/2451528791773538/?__so__=permalink&__rv_
_=related_videos
Více informací o J-1 vízech:
https://cz.usembassy.gov/cs/visas-cs/nonimmigrantvisas-cs/prace-a-cestovani/

Baltská síť univerzit (BUP)
pořádá
Student Conference
“Sustainable Food Production in Conditions of Climate Change”

Komu je výzva určena:
Studentům bakalářských a magisterských studijních programů.
Místo:
Nitra, Slovensko
Datum:
13. – 16. 5. 2020
Termín podání přihlášky:
20. 3. 2020
Více informací:
https://www.balticuniv.uu.se/education/students-courses-andconferences/student-conference-2020/
Vaši případnou účast prosím dejte na vědomí CMS, kontaktní osoba:
monika.smidlova@osu.cz

