
Láká tě studium v zahraničí? 
Chceš získat praxi v zahraniční firmě 
nebo si zlepšit své jazykové znalosti? 
Vycestuj s podporou stipendijních 
programů! 

Dům zahraniční 
spolupráce

Studium a stáže 
v zahraničí 
pro studenty 
vysokých škol 



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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AKTION 
Česká republika – 
Rakousko  

AIA
Akademická 
informační agentura

Program pro podporu 
bilaterální spolupráce 
ve vědě a vzdělávání 
prostřednictvím stipendií 
a projektů spolupráce.

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

www.naerasmusplus.cz www.dzs.cz/cz/akademicka-informacni-agentura www.dzs.cz/cz/aktion-ceska-republika-rakouskowww.ceepus.info
www.dzs.cz/ceepus

zvolit si můžeš studijní pobyt 
na zahraniční univerzitě nebo 
praktickou stáž ve firmě

v nabídce najdeš jak krátké 
jazykové kurzy, tak studijní 
a výzkumné pobyty v délce až do 
jednoho akademického roku 

tento program tě podpoří, pokud 
chceš psát svoji diplomovou 
nebo disertační práci na některé 
z rakouských univerzit nebo 
vysokých odborných škol

tento program ti umožní 
studovat v zahraničí na základě 
meziuniverzitních dohod nebo jako 
tzv. freemover
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vycestovat můžeš do více než  
30 evropských zemí a více než 
150 zemí mimo Evropu

zvolit si můžeš stipendijní 
pobyt na základě mezinárodní 
smlouvy na univerzitách ve více 
než 30 zemích světa včetně Číny, 
Izraele nebo Mexika 

v Rakousku můžeš studovat 
1–5 měsíců, ale jen pokud jsi 
studentem magisterského nebo 
doktorského programu na 
veřejné VŠ

můžeš studovat v některé 
z 15 zemí střední a jihovýchodní 
Evropy

stipendium ti umožní pokrýt 
zvýšené životní náklady, které 
se s pobytem v zahraničí pojí

finanční podmínky se liší podle 
zemí

program taky dotuje třítýdenní 
letní jazykové kurzy, 
tzv. Sommerkollegs, pro studenty 
se střední a vyšší znalostí němčiny 
(účastnický poplatek je 3000 Kč)

stipendium je vypláceno 
hostitelskou zemí a mělo by pokrýt 
tvoje výdaje na ubytování a stravu

v zahraničí můžeš strávit 
až 12 měsíců za studijní cyklus 
(bakalářský, magisterský, 
doktorský), absolventskou stáž 
v jedné z evropských zemí můžeš 
uskutečnit do jednoho roku od 
ukončení studia

program je určen studentům 
oprávněných vysokých škol, 
kteří ukončili alespoň druhý 
semestr bakalářského studia, 
a akademickým pracovníkům

stipendia na základě 
mezinárodních smluv jsou 
určena pouze pro studenty 
veřejných vysokých škol v ČR

více informací o podmínkách 
výběrového řízení do programu 
Erasmus+ získáš na zahraničním 
oddělení své školy

v rámci mimoškolních aktivit se 
můžeš podílet na mezinárodních 
projektech pro mládež 
nebo se sám/sama zapojit 
do strukturovaných dialogů, 
dobrovolnických činností či 
výměn mládeže (věkový limit 
do 30 let)

v nabídce jsou také jiná stipendia, 
a to formou kontaktů na různé 
zahraniční instituce po celém světě 

Erasmus+ CEEPUS 
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 zaměřený 
na regionální spolupráci 
v rámci sítí univerzit.



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

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


