březen/duben 2021

Studium a stáže v zahraničí
Aktuální výzvy mobilit pro studenty
Studium a stáže v zahraničí:
Vědecké ceny Francouzského velvyslanectví 2021
NĚMECKO
Stipendijní program pro absolventy/Ph.D. studenty
Pracovní stáž v Českých centrech
(možno absolvovat v rámci Erasmus+ Praktická stáž)
Přehled výzev SGroup:
Momentálně nejsou vyhlášeny žádné výzvy.

Přehled výzev Baltské sítě univerzit (BUP):
Momentálně nejsou vyhlášeny žádné výzvy.

Termín podání přihlášky
25. 4. 2021
5. 3. 2021 a 5. 9. 2021
Liší se podle destinace

STUDIUM A STÁŽE V ZAHRANIČÍ
FRANCIE
Vědecké ceny Francouzského velvyslanectví 2021
Tyto ceny jsou každoročně udělovány mladým českým vědcům za kvalitu
jejich výzkumných prací v rámci doktorandských studií.
Uchazeči:

Místo:

Termín podání přihlášky:

PhD studenti či postdoktorandi, kteří obhájili
dizertační práci v roce 2020 nebo 2021, do 33 let
věku, české a slovenské národnosti.
ČR, Praha
Vítězové obdrží finanční prémii a je jim nabídnuta
možnost strávit měsíc na vybraném výzkumném
pracovišti ve Francii.
Kandidáty nominuje vysoká škola nejpozději do
25. 4. 2021, kontaktní osobou je Monika Šmídlová,
monika.smidlova@osu.cz, z Centra mezinárodní
spolupráce OU.
Pro každou oblast je možné nominovat pouze
jednoho kandidáta, v případě více kandidátů
proběhne interní předvýběr.

Více informací:
Zapojení je možné v následujících oblastech:
1) společenské a humanitní vědy (Cena Jacquese
Derridy)
2) počítačové vědy (Cena Josepha Fouriera)
3) chemie (Cena Jean-Marie Lehna)
4) environmentální a klimatický výzkum
5) lékařství (Cena Alberta Schweitzera)
6) jaderný výzkum (cena Becquerela)
Více informací naleznete brzy na webu
Francouzského institutu v Praze, https://www.ifp.cz/ a
na následujícím odkazu:
https://drive.google.com/drive/folders/1rZrQxcne4buQ
jWaGeV2bCo-3eZZJfjfg?usp=sharing

NĚMECKO
Stipendijní program pro absolventy/Ph.D. studenty
Německá spolková nadace pro životní prostředí - DBU (www.dbu.de) vypisuje
každý rok stipendia pro kvalifikované absolventy vysokých škol ve Střední a
Východní Evropě, zaměřených na studium různých oblastí tvorby a ochrany
životního prostředí.
Uchazeč:
Místo:

-

čerství absolventi Mgr. oborů nebo Ph.D.
studenti
Stipendijní program podporuje 6 – 12ti měsíční
pobyty na německých odborných pracovištích: na
vysokých školách, v podnicích, výzkumných
ústavech, nevládních organizacích, úřadech apod.
Místo stipendijního pobytu si mohou zvolit sami
žadatelé nebo ho zajistí DBU dle zvolené odborné
oblasti/odborného záměru žadatele.

Datum:
Termín podání přihlášky:
Více informací:

Pro zajištění potřebné úrovně znalostí německého
jazyka začíná stipendijní pobyt 4-týdenním
intenzivním jazykovým kurzem, který zajišťuje DBU a
probíhá v malých mezinárodních skupinách v
Osnabrücku.
Zahájení stipendia: zpravidla únor a srpen
5. 3. 2021 anebo 5. 9. 2021
Výše stipendia: 1250 € měsíčně
DBU hradí kromě měsíčního stipendia také náklady
na pojištění, související s pobytem v SRN, i na
intenzivní jazykový kurz němčiny v Německu.
Další informace a podmínky, které musí uchazeč
splnit, najdete zde:
http://bit.ly/2MMa4i3
http://bit.ly/2NJ0mxt

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

