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VÝJEZDY NA ZÁKLADĚ MEZINÁRODNÍCH SMLUV

• Mezinárodní smlouvy v působnosti MŠMT
• Smlouvy o spolupráci v oblasti kultury, školství a vědy (kulturní dohody, prováděcí programy 

školské a vědecké spolupráce, rezortní smlouvy s partnerskými ministerstvy)

• Stipendijní nabídka závisí na uzavření a platnosti smlouvy mezi ČR a partnerským státem

• AIA informuje na základě podkladů MŠMT o nabídkách stipendijních pobytů v zahraničí a 
přijímá žádosti uchazečů

• MŠMT organizuje výběrové řízení a předkládá nominace vybraných kandidátů partnerské 
straně

• Partnerská strana vydává definitivní rozhodnutí o přijetí nominovaných



STIPENDIA NA AKADEMICKÝ ROK 2021/2022



NABÍDKA STIPENDIÍ

• Nabídka je určena studentům a pedagogům/akademickým pracovníkům veřejných 
vysokých škol v ČR

• Informace o délce pobytu, počtu stipendijních míst, požadavcích na uchazeče apod. - viz 
detail nabídky

• Žádat mohou i studenti/pedagogové s cizí státní příslušností, není-li uvedeno jinak

• Je možné žádat o více druhů mobilit současně (např. letní kurz + studijní pobyt)



VYHLEDÁVAČ STIPENDIÍ

www.dzs.cz/vyhledavac-stipendii/akademicka-informacni-agentura



KATALOG STIPENDIJNÍCH POBYTŮ

Ke stažení na webu DZS 
www.dzs.cz/publikace

nebo

bit.ly/Stipendia2021_2022



DRUHY POBYTŮ

• Studijní pobyty pro studenty BSP / MSP / DSP – jednosemestrální nebo dvousemestrální 
pobyty, výjimečně celé studium

• Výzkumné/přednáškové pobyty pro VŠ učitele – délka v řádu týdnů

• Letní jazykové kurzy – délka 3 až 4 týdny

• Pro přijetí na studijní pobyt si student aktivně vyhledá zahraniční VŠ podle svého studijního 
oboru

• Letní školy probíhají většinou na univerzitách vybraných organizátorem



ZPŮSOB VÝBĚRU STIPENDISTŮ

VÝBĚROVÁ ŘÍZENÍ ROZPIS KVÓT

- pro zájemce všech VVŠ - místa jsou přidělena vybraným VŠ

- žádostí přijímá DZS/AIA - žádosti přijímá rektorát (v dřívějším 
termínu)

- o nominacích rozhoduje výběrová komise - nominované, příp. náhradníky, vybírá VŠ  

- AIA informuje uchazeče o výsledku 
vyhodnocení žádostí

- VŠ poskytne žádosti nominovaných 
MŠMT 



VÝBĚROVÁ ŘÍZENÍ x ROZPIS KVÓT



POŽADOVANÉ DOKUMENTY

Návrh na vyslání (vytištěný a potvrzený ZO fakulty uchazeče)

Další dokumenty



HODNOCENÍ ŽÁDOSTÍ

• Výběrové řízení probíhá na základě předložené dokumentace nebo formou pohovoru

• Hodnotí se

- studijní či výzkumný záměr

- motivace ke studiu

- jazyková vybavenost a komunikační schopnosti uchazeče



STIPENDIUM, DOPRAVA

• Stipendium

- vyplácí většinou přijímající smluvní strana, v některých případech je plátcem MŠMT

- výše se liší podle cílové země

• Cestovní náklady

- refundace vysokými školami

- žádost o příspěvek na refundace VŠ podává na MŠMT každé pololetí

- www.dzs.cz/program/akademicka-informacni-agentura/projekty-granty



POZITIVA

• Vedle semestrálních pobytů možnost zúčastnit se i krátkodobých výjezdů (letní kurzy)

• Plně hrazené letní kurzy

• Srovnatelná výše finanční podpory studijních pobytů jako v programu Erasmus+

• Hrazení jízdních výdajů na mezinárodní dopravu

• Přihlášky lze podat do více zemí současně

• Vycestovat lze opakovaně



DALŠÍ NABÍDKY

www.dzs.cz/vyhledavac-stipendii/akademicka-informacni-agentura



Stipendijní program 
BARRANDE



STIPENDIJNÍ PROGRAM BARRANDE

www.dzs.cz/program/barrande-fellowship-program/vyjezdy-pobyty

• Vychází z dohody o posílení výzkumných pobytů doktorandů mezi ČR a Francií (prosinec 
2019)

• Hlavní cíl: propojování českých a francouzských badatelských týmů v rámci evropských 
výzkumných projektů a sítí

• Obě země se na nákladech programu podílejí rovným dílem

• Zahrnuje všechny vědní obory

• Zahraniční studenti českých VVŠ se mohou ucházet za stejných podmínek jako čeští 
studenti

• Úspěšnost v roce 2020: 41 %

• DZS/AIA odpovídá za příjem a formální posouzení žádostí



VARIANTY VÝJEZDŮ

DVOJÍ DOKTORÁT (COTUTELLE) VÝZKUMNÁ STÁŽ

- doktorské studium pod společným 
vedením českého a zahraničního vedoucího 

- probíhá na univerzitě, výzkumném 
pracovišti nebo fakultní nemocnici pod 
vedením školitele

- délka 3 x 5 měsíců - délka 1 až 3 měsíce

- zahájení studia ve Francii od 1.10. nebo 
1.11.

- zahájení nejpozději 1. října

stipendium 1000 EUR měsíčně



HODNOCENÍ ŽÁDOSTÍ

• Výstupem jednání výběrové komise je bodové hodnocení projektů kandidátů

• Hodnotí se

- obsahová kvalita a vědecký přínos výzkumného záměru

- odborná způsobilost žadatele realizovat předložený záměr

- akademická podpora ze strany školitelů/vedoucích

- je zahraniční pobyt nezbytný k naplnění předloženého záměru?

- význam předloženého záměru pro odborný rozvoj žadatele  

- celková kvalita žádosti



HARMONOGRAM VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ, FINANCOVÁNÍ

• Příjem žádostí do 26. února do 24:00

• Rozhodnutí o udělení stipendií do konce dubna

• Příjemci grantů zahájí pobyty v říjnu či listopadu 2021

Pobyty financují

- Ministerstvo Evropy a zahraničních věcí FR

- Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR

Výplata stipendií

- na francouzské straně agentura Campus France

- na české straně vysoká škola



Aktivita žadatelů



ŽADATELÉ PODLE VYSÍLAJÍCÍ VŠ 



Děkuji
za pozornost.

Pavel Rybář

pavel.rybar@dzs.cz

aia@dzs.cz



KONTAKTY

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

+420 221 850 100
info@dzs.cz

www.dzs.cz

Instagram

www.instagram.com/dzs_cz/

Twitter

twitter.com/dzs_cz

Facebook  

www.facebook.com/dumzahranicnispoluprace  
www.facebook.com/erasmusplusCR 
www.facebook.com/mladezvakci  

www.facebook.com/studyincz


