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Studium a stáže v zahraničí
Aktuální výzvy mobilit pro studenty
Studium a stáže v zahraničí:
Termín podání přihlášky
TCHAJ-WAN
Global Talent Internship Program
Pracovní stáž v Českých centrech
(možno absolvovat v rámci Erasmus+ Praktická stáž)
Přehled výzev Baltské sítě univerzit (BUP):
Momentálně nejsou vyhlášeny žádné výzvy.

19. 3. 2021
Liší se podle destinace

STUDIUM A STÁŽE V ZAHRANIČÍ
TCHAJ-WAN
MOST GAZE Global Talent Internship Program
Sustainability: Green Technology / Smart Healthcare: Biotechnology
Skvělá příležitost pro doktorandy a rozvoj jejich výzkumné činnosti. Studenti
dostanou finanční podporu 1500 USD a Ostravská univerzita nabízí rovněž
pokrytí cestovních nákladů.
Uchazeč:
Místo:
Datum:
Termín podání přihlášky:
Více informací:

-

Studenti doktorských studijních programů
(zejména LF a PřF)
Tchaj-wan
28. 6. – 25. 8. 2021 / 8 týdnů
19. 3. 2021
https://gasesummer.most.ntu.edu.tw/
The students can choose to enter one of the leading
laboratory in Taiwan’s top universities, national labs,
and corporations. Also, they will have the opportunities
to participate in featured speeches, corporate visits, as
well as language & cultural experiences that GASE
offered.
Requirements:
 Statement of Purpose (max. 700 words)
 Curriculum Vitae (PDF format)
 Research Proposal (max. 700 words)
 Letter of Recommendation (PDF format)
 Official Transcripts (in English, PDF format)
Student gets US$1,500 to cover program fees, travel
insurance and accommodation.
Cestovní náklady budou účastníkům hrazeny
Ostravskou univerzitou.
Přihlášení je možné pouze přes Centrum
mezinárodní spolupráce OU, kontaktní osoba:
Monika Šmídlová / monika.smidlova@osu.cz

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
V nabídce bývají například 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 a obecné dotazy můžete směřovat
také na Terezu Puldovou: puldova@czech.cz

