seminář o studiu v zahraničí
a možnostech finanční
podpory
27/6/2017

Kontakty
Lenka Lukešová (CEEPUS, zahraniční studenti)
Hana Stehlíková (studenti vyjíždějící do zahraničí)

• Jinonice, místnost 6018
• Konzultační hodiny: http://fhs.cuni.cz/FHS-111.html
(Před návštěvou zahraničního oddělení zkontrolujte
aktuální změny konzultací )
• Internetové stránky
• Facebook: Zahraniční oddělení FHS UK
• Twitter: zahrfhs
• E-mail: zahranicni@fhs.cuni.cz
• Tel.: 251 080 334

Typy programů
1. Erasmus+, praktické stáže (EU)
2.Meziuniverzitní dohody
(vybrané světové univerzity)
3.CEEPUS (střední a východní
Evropa)
4.Mezinárodní smlouvy (svět)
5.Fulbright (USA)
6.AKTION (Rakousko)
7.DAAD (Německo)
8.Česko-německý fond
budoucnosti (Německo)

9. Česko-bavorská
vysokoškolská agentura
10. Visegrad (Visegrádská 4,
bývalá Jugoslávie, Arménie,
Ázerbájdžán, Bělorusko,
Gruzie, Moldavsko)
11. Letní/zimní školy
12.Norské fondy a fondy EHP
(Island, Lichtenštejnsko,
Norsko)
13.SCIEX-NMSCH (Švýcarsko)

Rozdělení programů
• Výměnné programy (meziuniverzitní dohody, CEEPUS):
Jejich prostřednictvím se hlásíte na konkrétní
univerzitu. Stipendium součástí jen v některých
případech.
• Stipendijní programy (mezinárodní smlouvy, CEEPUS,
Visegrádský fond, DAAD, AKTION, Česko-německý fond
budoucnosti, Fulbright): Žádáte o stipendium na již
zajištěný pobyt na zahraniční instituci (Free-mover).

Postup
1.

Informovat se o dostupných možnostech.

2.

Zvážit, jak studijní pobyt v zahraničí skloubit se studiem
na FHS UK.

3.

Výběr univerzity (z nabídky konkrétního výměnného
programu či individuálně): splňujete podmínky pro
přihlášení do výběrového řízení?

4.

Zajištění financí: lze na studium v zahraničí získat
stipendium? Do jaké míry pokryje výdaje?

5.

Výběrové řízení (minimálně s předstihem jednoho
semestru)  administrativa na domácí i zahraniční
instituci, ubytování, víza, pojištění, doprava…

Kde hledat informace?
• Informační brožura FHS o studiu v zahraničí
• UK – FAQ
• Internetové stránky zahr. odd. FHS UK: kontakty a konzultační hodiny
zahraničního oddělení, obecné informace o studiu v zahraničí, důležité
aktuality, výsledky výběrových řízení, dlouhodobé nabídky aj.
• Nástěnka v SIS (Nástěnka – Zahraniční oddělení): aktuální výběrová řízení a
uzávěrky, jednorázové nabídky, informace o konferencích
• Facebook: aktuality, uzávěrky a výsledky výběrových řízení
• Twitter, Moodle
• Newsletter zašlete e-mail na adresu zahranicni@fhs.cuni.cz a v poli předmět
uveďte PRIHLASIT. Odběr novinek budete moci kdykoliv zrušit.
• Nástěnka v 6. patře (naproti kanceláři zahraničního oddělení): obecné
informace

Studijní pobyt v zahraničí jako
součást studia na FHS UK
 Uznávání studia v zahraničí (Bc. a Mgr.):

a) Kontinuita v rámci studia na FHS (viz Pravidla pro organizaci studia na FHS
UK, Studijní a zkušební řád UK): Zůstáváte studenty FHS, a proto je třeba plnit
podmínky studijního programu (plnění povinných předmětů, atestů/státnic,
dostatek kreditů pro postup do dalšího semestru…).
b) Podmínky pro uznávání studia v zahraničí (Opatření děkana č. 6/2015): Ze
studijního pobytu v zahraničí byste si měli přivézt alespoň 20 kreditů za semestr
(lze snížit na 15, připravujete-li diplomovou práci).
 Studijní pobyt je třeba plánovat s dostatečným předstihem: plnění
studijních povinností, termíny výběrových řízení (semestr až rok před
plánovaným výjezdem).

Podmínky výjezdu
• V době výjezdu:
• studium minimálně 2. ročníku bak. studijního programu
• studium nejvýše
• 4. ročníku bakalářského/doktorského programu
• 3. ročníku magisterského programu
• Promyšlený a dobře sestavený studijní/výzkumný záměr
• Odpovídající jazykové znalosti
• Dobrý studijní průměr a splněné studijní povinnosti

Základní dokumenty
1)
2)
3)
4)

Životopis
Motivační dopis / studijní/výzkumný záměr
Seznam předběžně vybraných předmětů
Potvrzení o studiu / výpis studijních výsledků + studijní průměr: ke
studiu na FHS na požádání vystaví zahraniční či studijní oddělení
5) Doklad o jazykové způsobilosti (TOEFL, IELTS, Cambridgeské
zkoušky, případně zkoušky či předměty absolvované během
dosavadního studia…)
6) Doporučení vedoucího katedry/pracoviště / dipl. práce / školitele
7) Doklad o přijetí / akceptační dopis / příslib přijetí od akademického
pracovníka přijímající instituce

Financování
•
•
•
•

Stipendijní programy: aktuální nabídka
Granty (oddělení vědy a výzkumu)
Fondy a nadace
Možnosti financování prostřednictvím FHS
UK
= stipendium na pokrytí zvýšených výdajů:
• Fond mobility UK
• fakultní soutěž o finanční příspěvek

Jak si správně vybrat?
Chci jet spíše

Do Evropy

Obsah pobytu

• Erasmus+

Do jiných světových zemí

• CEEPUS

• Meziuniverzitní dohody

Studium

• Visegrad

• Mezinárodní smlouvy

• Meziuniverzitní
dohody

Do německy mluvících
zemí
•AKTION

• Mezinárodní
smlouvy

Praktická stáž
• Erasmus+

• Norské fondy,
fondy EHP

•DAAD
•Č-N fond budoucnosti

Výzkum / příprava dipl. x
disertační práce
•CEEPUS
•Fakultní soutěž
•AKTION

Fond mobility UK
Cílem FM UK je finanční podpora mimo jiné pro:
• studium na zahraniční univerzitě v délce jeden až dva semestry
• krátkodobé vědecké a výzkumné pobyty v zahraničí (alespoň 1 měsíc)
Pouze pro studenty prezenční formy studia.
Dokumenty: příslušný formulář žádosti + další požadované dokumenty
(seznam naleznete přímo ve formuláři, obvykle doklad o přijetí, doporučení,
motivační dopis)
Výběrové řízení: 1. kolo na FHS UK, 2. kolo OZV RUK (rada Fondu mobility UK)
Výše příspěvku: nejvýše 50 % předpokládaných výdajů
Uzávěrky: březen (polovina), říjen (začátek)
Bližší informace zde

Fakultní soutěž o finanční podporu
studijních pobytů v zahraničí
 Finanční podpora pro studenty vyjíždějící na studijní/výzkumný pobyt v zahraničí,
jenž nebude plně pokryt z jiných stipendií/grantů/fondů.
Dokumenty: žádost o příspěvek, akceptační dopis, motivační dopis / studijní záměr,
CV, doporučení školitele (není třeba dokládat dokumenty, které má již zahr.
odd. FHS k dispozici)
Výběrové řízení: na základě předložených dokumentů probíhá na zahr. odd. FHS
Výše příspěvku: v Evropě se řídí programem Erasmus+ (průměrně 10.000 Kč /
měsíc), mimo Evropu nejvýše 20.000 Kč / měsíc
Uzávěrky: prosinec, květen, (říjen)
Bližší informace zde

1) ERASMUS+, praktické stáže

* Praxe v konkrétní instituci (uplatnění teoretických znalostí v
praxi, příprava na budoucí zaměstnání, vztah k
diplomové/disertační práci).
Země výjezdu: EU + Norsko, Island, Lichtenštejnsko, Turecko,
Makedonie
Délka pobytu: 2–12 měsíců (praktická stáž)
Výběrové řízení: FHS
Dokumenty k výběrovému řízení: CV, motivační dopis, doporučení,
akceptační dopis (student instituci hledá sám)
Stipendium: průměrně 500 €/měsíc, liší se podle zemí
Uzávěrka přihlášek: duben + říjen
Bližší informace zde

2) Meziuniverzitní dohody
Země výjezdu: Austrálie, Brazílie, Francie, Izrael, Kanada, Mexiko,
Německo, Nový Zéland, Rakousko, Švýcarsko, USA
Délka pobytu: 1 semestr
Výběrové řízení: předvýběr na fakultě, konečný výběr na OZV RUK.
Dokumenty k výběrovému řízení: CV, motivační dopis, studijní plán,
doporučení školitele, výpis studiích výsledků za celé VŠ studium
(+ studijní průměr), doklad o jazykové způsobilosti, příslib přijetí
od akademického pracovníka partnerské univerzity (platí pro
doktorandy)
Stipendium: odpuštění školného, další dle konkrétní smlouvy.
Bližší informace zde

3) CEEPUS
Země výjezdu: střední a východní Evropa
Studijní program:
a) Síť (Ethics and Politics in the European Context): výběrové řízení na FHS
(Ph.D.)
b) Free-mover (Bc., Mgr., Ph.D.)
Výběrové řízení: CEEPUS + zahr. uni / zahraniční oddělení FHS
Požadované dokumenty:
a) on-line přihláška, studijní záměr v AJ/NJ a ČJ, strukturované CV, doporučení
vyučujícího FHS – pro zahr. odd. FHS
b) on-line přihláška, Letter of Acceptance, 2 x Letter of Reccommendation (z
FHS) – pro národní kancelář CEEPUS
Stipendium: vyplácí hostitelská země
Uzávěrka přihlášek:
a) léto (pro ZS): Universität Wien (Institut für Sozialethik a Institut für
Politikwissenschaft) či na University of Wroclaw / říjen (pro LS)
b) 30/11 (pouze pro LS)
Bližší informace zde

4) Mezinárodní smlouvy
Administruje Akademická informační agentura při Domu
zahraniční spolupráce MŠMT ČR (AIA DZS).
Země výjezdu: svět
Výběrové řízení:
• rozpis kvót: 1. kolo na FHS, 2. kolo na OZV RUK
• výběrové řízení: pořádá přímo AIA
Dokumenty k výběrovému řízení: přihláška = Návrh na vyslání /
Žádost o přiznání stipendia + další přílohy dle konkrétní
nabídky
Stipendium: přiděluje přijímající země, cestovné proplácí na
požádání domovská univerzita.
Bližší informace zde

5) Fulbright
 celé studium x krátkodobý, např. výzkumný pobyt (statut visiting
research student)
Země výjezdu: USA
Výběrové řízení: Fulbrightova komise (3 kolové)
Dokumenty: kopie diplomu a vysvědčení spolu s oficiálním výpisem
studijních výsledků, vyplněný formulář Report on Proficiency in
English, podepsaný formulář Signature Form, CV, 3 doporučující
dopisy, TOEFL, GRE General Test, pozvání a souhlas americké strany
Stipendium: na 1 akademický rok (9 měsíců), pokrývá životní náklady,
zdravotní pojištění a zpáteční letenku. U studentů kategorie degree
stipendium hradí i školné do výše maximálně 15.000 $.
Uzávěrka přihlášek: 01/09; 01/11 (Fulbright-Masarykovo stipendium)
Bližší informace zde

6) AKTION
ČR – Rakousko: spolupráce ve vědě a vzdělávání
* studijní a výzkumné pobyty (1–5 měsíců) za účelem přípravy
diplomové/disertační práce
Země výjezdu: Rakousko
Studijní program: Mgr., Ph.D. (do 35 let)
Výběrové řízení: výběr provádí odborná česko-rakouská komise (složená ze
zástupců ministerstev školství a univerzit obou zemí)
Dokumenty: žádost (online) + příslib přijetí rakouského vysokoškolského
pedagoga, u něhož uchazeč hodlá studovat, doporučení od dvou různých
pedagogů české VŠ, přehled klasifikovaných studijních výsledků; podmínka:
dostatečná znalost NJ x AJ
Stipendium: 940 € / měsíc
Uzávěrka přihlášek: 15. 3. (ZS následujícího ak. roku) a 31. 10. (LS stejného ak.
roku)
Bližší informace zde
 letní jazykové školy v ČR: účast českých a rakouských studentů, 3 týdny,
poplatek 3.000 Kč

7) DAAD (Deutscher Akademischer
Austausch Dienst)
Země výjezdu: Německo

• Výzkumná stipendia pro doktorandy a mladé vědce na:
• výzkumný pobyt v délce 7–10 měsíců na německé VŠ s cílem dokončit
poté doktorské studium v ČR;
• výzkumný nebo vzdělávací pobyt na německé VŠ v délce 1–6 měsíců bez
formálního zakončení (nevedoucí k získání akademického titulu).

• Stipendium: 750–1.000 € měsíčně
Uzávěrka: 15/11, 01/05
• Stipendia na letní kurzy
• účast na jazykových nebo oborových kurzech pořádaných německými
univerzitami v době semestrálních prázdnin

Uzávěrka: 01/12
Bližší informace zde

8) Česko-německý fond budoucnosti
• práce na konkrétním projektu s českoněmeckou
tematikou (výstupem 20 stran)
Země výjezdu: Německo
Výběrové řízení: ČNFB + zahr. univerzita
Dokumenty k výběrovému řízení: vyplněný formulář, CV,
nástin projektu, kopie maturitního vysvědčení, přehled
o dosavadním průběhu studia, doporučující dopis
jednoho pedagoga z domovské univerzity, potvrzení o
přijetí (student si univerzitu hledá sám), osvědčení o
znalosti jazyka + fakultativně: plánovaný rozvrh
přednášek, seminářů, kurzů atd.
Stipendium: přiděluje ČNFB (10 x 650 € + 650 €)
Uzávěrka přihlášek: 31/01 (pro následující ak. rok)
Bližší informace zde

Česko-bavorská vysokoškolská
agentura
• Stipendia na letní/zimní školy a jazykové kurzy v Bavorsku
• Žádat mohou studenti, doktorandi, vyučující a vědci veřejných
vysokých škol z České republiky
• Podání žádosti: možné průběžně (do vyčerpání finančních prostředků
• Bližší informace zde

• Roční stipendia pro studenty a absolventy vysokých škol
• Stipendium je určeno k financování navazujícího magisterského,
doktorského nebo postdoktorského studia či delšího studijního
pobytu na bavorské veřejné vysoké škole.
• Stipendium může být následně na základě žádosti maximálně dvakrát
prodlouženo (dohromady na tři roky).
• Uzávěrka přihlášek: 01/12
• Bližší informace zde

9) Visegrad
Země výjezdu: Visegrádská 4, bývalá Jugoslávie,
Arménie, Ázerbájdžán, Bělorusko, Gruzie,
Moldavsko
Studijní program: Mgr., Ph.D.
Výběrové řízení: zahraniční univerzita + kancelář VF
Dokumenty k výběrovému řízení: akceptační dopis,
kopie ověřeného překladu diplomu do angličtiny,
doporučující dopis a plán studia/výzkumu
Stipendium: 2.300 € / semestr, přiděluje VF
Uzávěrka přihlášek: 31/01
Bližší informace zde

Letní školy
• Kurzy/instituce doporučené katedrou (školitelem)
nebo partnerské univerzity z Erasmu
• Možnost zažádat o finanční podporu ve fakultní soutěži

• Nově připravovaná stránka zahraničního oddělení s
nabídkami letních škol
• Univerzitní sítě Europaeum a UNICA
• V některých případech možná refundace nákladů ze
strany RUK

Rozdělení programů
Program / forma
výjezdu

Kdo vyřizuje
administrativu?

Pro koho?

Země výjezdu

AKTION

DZS, FHS

Mgr., Ph.D.

Rakousko

CEEPUS

DZS, FHS

Bc., Mgr., Ph.D.

Střední Evropa

Česko německý
fond budoucnosti

Sekretariát Českoněmeckého fondu
budoucnosti

Bc., Mgr., Ph.D.

Německo

Erasmus+

FHS, OZV RUK
(evropská kancelář)

Bc., Mgr., Ph.D.

EU

Fulbright

Fulbrightova komise ČR

Bc., Mgr., Ph.D.

USA

Mezinárodní
smlouvy

AIA DZS, FHS, OZV RUK

Bc., Mgr., Ph.D.

Svět

Meziuniverzitní
dohody

FHS, OZV RUK

Bc., Mgr., Ph.D.

Austrálie, Brazílie, Francie, Izrael, Kanada,
Mexiko, Německo, Nový Zéland, Rakousko,
Švýcarsko, USA

Norské fondy a
fondy EHP

DZS

Bc., Mgr., Ph.D.

Island, Lichtenštejnsko, Norsko

Visegrádský fond

International Visegrad
Fund

Mgr., Ph.D.

Visegrádská 4, bývalá Jugoslávie, Arménie,
Ázerbájdžán, Bělorusko, Gruzie, Moldavsko

Uzávěrky
Typ studijního pobytu

Uzávěrka přihlášek

Semestr výjezdu
ZS následujícího ak. roku + LS téhož ak.
roku

AKTION

15/03 + 31/10

CEEPUS – v rámci sítě:

červen + říjen

– free-movers:
Česko německý fond
budoucnosti
Erasmus+
Fond mobility UK
Fulbright

30/11

ZS následujícího ak. roku + LS téhož ak.
roku
LS téhož ak. roku

31/01

následující ak. rok

duben + září/říjen
říjen + březen
01/09
v průběhu ak. roku
(často na podzim)
nejčastěji březen,
květen, listopad
prosinec + květen +
říjen

následující ak. rok + LS téhož ak. roku
LS téhož ak. roku + ZS následujícího
následující ak. rok

31/01

následující ak. rok

Mezinárodní smlouvy
Meziuniverzitní dohody
Soutěž FHS na podporu mobilit
Visegrádský fond

následující ak. rok
LS téhož ak. roku a ZS následujícího + ZS
následujícího

Co je třeba?
• Uvědomit si, co v zahraničí chcete dělat a k čemu Vám
studijní pobyt bude.
• Umět hledat informace na internetu. :)
• Nebát se oslovit zahraniční instituce a vhodné akademiky.
• Investovat 1–3 dny do hledání informací, komunikace se
zahraničními univerzitami a přípravy podkladů k
výběrovým řízením.

