
Do jakých programů a sítí 
se mohou zapojit zaměstnanci 
vysokých škol?

Pro zaměstnance 
vysokých škol 

Dům zahraniční 
spolupráce



je příspěvkovou organizací Ministerstva školství, 
mládeže a tělovýchovy a administruje mezinárodní 
programy v oblasti vzdělávání. Zprostředkovává stipendijní 
pobyty v zahraničí, poskytuje konzultace k zapojení 
do mezinárodních vzdělávacích projektů, pořádá 
konference a semináře, publikuje informační a metodické 
materiály a propaguje české školství v zahraničí.
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Erasmus+ CEEPUS AKTION 
Česká republika – 
Rakousko  

AIA
Akademická 
informační agentura

Euroguidance Eurydice European 
Schoolnet

◾ výukové pobyty a školení pro ne/akademické 
pracovníky na zahraniční vysokoškolské instituci 
nebo v jiné organizaci

◾ mimoškolní aktivity v rámci neformálního 
vzdělávání (dobrovolnictví, strukturované 
dialogy či výjezdy pracovníků s mládeží)

výukové pobyty v zahraničí (zpravidla 5–30 dnů), 
účast na letních školách, exkurzích apod.

◾ výzkumné/přednáškové/habilitační pobyty 
◾ projektová spolupráce (semináře, workshopy, 

přednášky hostujících profesorů, odborné exkurze, 
letní školy apod.) 

přednáškové/výzkumné pobyty a jazykové 
kurzy pro pedagogy českých veřejných VŠ

organizuje informační a vzdělávací aktivity 
pro poradenské pracovníky kariérních 
center VŠ

◾ podporuje a propaguje kvalitní inovativní 
projekty z oblasti jazykového vzdělávání

◾ inspiruje k zavádění oceněných aktivit do 
jazykové výuky

◾ usiluje o zvýšení zájmu o jazykové 
vzdělávání 

◾ tematické srovnávací analýzy, statistiky
◾ materiály o aktuálních otázkách týkajících se 

vzdělávání
◾ databáze podrobných popisů evropských 

vzdělávacích systémů

◾ umožňuje školám zapojit se do pilotních projektů, 
soutěží a kampaní

◾ nabízí on-line kurzy, výukové a učební materiály 
pro učitele

◾ podporuje mezinárodní výměnu zkušeností
◾ zveřejňuje přehledové zprávy, případové studie 

a další publikace o vzdělávání 
◾ zaměřuje se zejména na oblast matematiky 

a přírodních věd

stipendia vyplácená hostitelskou zemí

◾ stipendia na 1–6 měsíců pro akademické 
pracovníky veřejných VŠ

◾ dotace na projektovou spolupráci

stipendia poskytovaná na základě 
mezinárodních smluv

ve více než 30 zemích světa

na oprávněných VŠ a univerzitách v Rakousku
oceňuje příklady dobré praxe v oblasti poradenství 
na univerzitách a VŠ

zapojit se může jakákoliv organizace působící 
v oblasti jazykového vzdělávání (projekty musejí 
splňovat vyhlášené evropské nebo národní priority)

jednoduchý způsob podání přihlášky on-line 
a s předstihem pouze jednoho semestru

možnost vycestovat do více než 30 evropských 
zemí a více než 150 zemí mimo Evropu

pobyty v 15 zemích střední a jihovýchodní 
Evropy

financování aktivit v délce až 2 měsíce

Vzdělávací program 
Evropské unie, který 
podporuje mezinárodní 
spolupráci a mobilitu 
ve všech oblastech 
vzdělávání, v odborné 
přípravě a v oblasti sportu 
a mládeže.

Středoevropský výměnný 
program, v rámci kterého 
mohou akademičtí 
pracovníci zaměstnaní 
na VŠ na plný úvazek 
realizovat řadu aktivit.

Program na podporu 
bilaterální spolupráce 
ve vědě a vzdělávání.

AIA shromažďuje, 
zpracovává a šíří 
informace o možnostech 
vzdělávání českých občanů 
v zahraničí.

Síť Euroguidance podporuje 
výměnu zkušeností 
v oblasti kariérového 
poradenství v celé Evropě.

Informační síť Eurydice, 
sdružující 38 evropských 
zemí, poskytuje odborníkům 
v oblasti školství i široké 
veřejnosti informace 
o vzdělávacích systémech 
a vzdělávací politice napříč 
Evropou.

Evropské sdružení více 
než 30 zemí zaměřené 
na podporu digitálních 
technologií ve vzdělávání 
a nových výukových 
metod.

Podporuje a oceňuje 
výjimečné aktivity v oblasti 
jazykového vzdělávání.
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www.dzs.cz/eun www.naerasmusplus.cz/cz/reformy-
a-systemy-vzdelavani-labelwww.naerasmusplus.cz www.ceepus.info

www.dzs.cz/ceepus
www.dzs.cz/cz/aktion-ceska-
republika-rakousko

www.dzs.cz/cz/akademicka-
informacni-agentura www.euroguidance.cz ec.europa.eu/eurydice

LABEL
Evropská jazyková 
cena

projekty strategického partnerství na podporu 
inovací (pro min. 3 partnerské organizace, na 1–3 roky)

A NAVíC



Dům zahraniční spolupráce (DZS)
Na Poříčí 1035/4
110 00 Praha 1

 +420 221 850 100
 info@dzs.cz

www.dzs.cz
www.naerasmusplus.cz

Facebook
www.facebook.com/dumzahranicnispoluprace
www.facebook.com/erasmusplusCR

Instagram
www.instagram.com/dzs_cz/

Twitter
twitter.com/dzs_cz

LinkedIn
www.linkedin.com/company/dzs_cz/

YouTube
bit.ly/DZStube


