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◾ jsme národní agentura pro 
program erasmus+ a evrop-
ský sbor solidarity.

◾ Patříme pod ministerstvo 
školství, mládeže a tělový-
chovy.

◾ V Česku koordinujeme i další 
programy v oblasti meziná-
rodního vzdělávání, například 
Aktion Čr–rakousko,  
ceePus, AiA nebo Fondy eHP.  

 
◾ V zahraničí propaguje-

me české vysoké školství 
a podporujeme naši kulturu 
a výuku českého jazyka.

 

◾ jsme zapojeni do několika 
evropských sítí: eurodesk, 
etwinning, eurydice  
a ePAle.   

◾ V Bruselu provozujeme 
Českou styčnou kancelář 
pro vzdělávání a výzkum 
(cZelo). 

◾ Poskytujeme informač-
ní a poradenské služby 
o mezinárodním vzdělávání 
a internacionalizaci. 

Dům zAHRANIČNí  
SPOlUPRáCE 
Průvodce mezinárodním 
vzděláváním

Erasmus+ 
erasmus.dzs.cz 

evropský program, který podporuje spolupráci na všech úrovních for-
málního vzdělávání (od školek po univerzity), v oblasti neformálního 
vzdělávání mládeže, vzdělávání dospělých a ve sportu. Financuje indi-
viduální pobyty v zahraničí i dlouhodobé projekty spolupráce. 

studentům vysokých škol a čerstvým absolventům umožňuje vyjet do 
zahraničí na studijní pobyty nebo pracovní stáže. je to jedinečná pří-
ležitost zjistit, jak to chodí v jiné zemi, získat nové zkušenosti, zlepšit 
se v cizím jazyce, navázat mezinárodní přátelství a profesní kontak-
ty. mladí lidé ve věku 13–30 let bez ohledu na to, zda studují, se navíc 
v rámci programu erasmus+ mohou zúčastnit výměn mládeže.

Evropský sbor solidarity
evropskysborsolidarity.dzs.cz

evropský program určený mladým lidem ve věku 18–35 let. Zájemcům 
umožnuje zapojit se do mezinárodních dobrovolnických nebo huma-
nitárních projektů. neformální skupinky mladých podporuje v realizaci 
vlastních solidárních projektů v Česku. studium ani pracovní zkuše-
nosti nejsou podmínkou. 

Akademická informační agentura (AIA)
aia.dzs.cz

AiA informuje o nabídkách mšmt týkajících se stipendijních poby-
tů v zahraničí na základě mezinárodních smluv. studenti veřejných 
vysokých škol v České republice mají možnost získat stipendium na 
studijní a výzkumné pobyty nebo letní jazykové kurzy na vysokých 
školách v třiceti zemích světa.

STUDENTI A ABSOlVENTI 

http://erasmus.dzs.cz
http://evropskysborsolidarity.dzs.cz
http://aia.dzs.cz


AKTION ČR–Rakousko
aktion.dzs.cz 

Česko-rakouský program podporuje vzájemnou spolupráci ve vědě 
a  vzdělávání prostřednictvím stipendií a  projektů spolupráce. Čes-
kým vysokoškolským studentům a akademikům nabízí stipendia na 
pobyty v rakousku pro přípravu diplomové, disertační nebo habili-
tační práce a stipendia k účasti na letních školách němčiny. 

Barrandův stipendijní program
barrande.dzs.cz

Česko-francouzský stipendijní program na podporu výměnných po-
bytů českých a francouzských studentů doktorského studia. umož-
ňuje vycestovat na krátkodobou stáž do Francie i doktorské studium 
pod dvojím vedením, tzv. cotutelle, a to ve všech vědních oborech.

Fondy EHP 
fondyehp.dzs.cz

Program podporuje studijní pobyty a projektovou spolupráci s nor-
skem, islandem a lichtenštejnskem. Vysokoškolští studenti se mo-
hou účastnit krátkodobých i dlouhodobých studijních pobytů nebo 
praktických stáží. 

CEEPUS 
ceepus.dzs.cz

central european exchange Programme for university studies (cee-
Pus) je výměnný program pro regionální spolupráci vysokých škol 
v zemích střední a jihovýchodní evropy. studenti mají možnost zís-
kat stipendium na studijní pobyty, odborné exkurze či letní školy.

Eurodesk 
eurodesk.dzs.cz

evropská informační síť, která působí ve 36 zemích. mladým lidem 
a pracovníkům s mládeží poskytuje snadný a rychlý přístup k infor-
macím o zahraničních výjezdech a vzdělávacích programech.

http://aktion.dzs.cz
http://barrande.dzs.cz
http://fondyehp.dzs.cz
http://ceepus.dzs.cz
http://eurodesk.dzs.cz


Kdo může vyjet
◾ studenti vysokých škol bez 

ohledu na věk
◾ Absolventi vysokých škol do 

jednoho roku od ukončení 
studia 

Typy výjezdů
◾ krátkodobé studijní poby-

ty pro doktorandy  
(5–30 dnů)*

◾ krátkodobé praktické stáže 
pro doktorandy (5–30 dnů)*

◾ Dlouhodobé studijní poby-
ty (2–12 měsíců)*

◾ Dlouhodobé praktické stáže 
(2–12 měsíců)*

◾ kombinované intenzivní 
programy (fyzicky 5–30 dnů)

 – Výjezdy do zahraničí 
následované aktivitou online 
z domova (např. letní školy)

◾ krátkodobé kombinované 
studijní pobyty a praktické 
stáže pro studenty s omeze-
nými příležitostmi  
(5–30 dnů)

 – Výjezdy do zahraničí 
následované aktivitou online 
z domova např. pro pracující 
studenty, profesionální spor-
tovce a další

Co získáte 
◾ možnost vyjet do světa na 

pár dnů až rok  
◾ nové zkušenosti, znalosti 

a dovednosti 
◾ Finance na pobyt v zahraničí 
◾ jazykovou a organizační 

podporu 
◾ Podporu účastníkům s ome-

zenými příležitostmi 
◾ certifikát o získaných znalos-

tech a dovednostech

Kam můžete vyjet 
Všechny země světa – kon-
krétní destinace má k dispozici 
zahraniční oddělení vaší školy. 

Jak se přihlásíte
◾ Podejte přihlášku na zahra-

ničním oddělení své školy
◾ Absolvujte pohovor 

Kdo může vyjet
mladí lidé ve věku 13–30 let. 
studium není podmínkou.

Kam můžete vyjet 
◾ Členské státy eu
◾ státy eHP (island, lichten-

štejnsko, norsko)
◾ kandidátské země eu 

(severní makedonie, srbsko, 
turecko) 

◾ Partnerské země (státy zá-
padního Balkánu a východní 
evropy, region Zakavkazska, 
jižní středomoří a rusko) 

Typy aktivit 
◾ Výměny mládeže (5–21 dnů)
 – setkání skupiny mladých 

lidí, která se společně věnuje 
určitému tématu

◾ Aktivity participace mládeže 
(3–24 měsíců)

 – dílčí aktivity mohou trvat 
jeden den a déle

Co získáte 
◾ možnost vyjet do světa na 

pár dnů až týdnů  
◾ nové zkušenosti, znalosti 

a dovednosti 
◾ Finance na pobyt v zahraničí  
◾ Podporu účastníkům s ome-

zenými příležitostmi 
◾ certifikát o získaných znalos-

tech a dovednostech

Jak se přihlásíte
Zájemci musejí sami kontakto-
vat organizaci, která výměny 
mládeže nebo aktivity participa-
ce nabízí. jejich přehled najdete 
na stránce erasmus.dzs.cz.  

Studijní výjezdy a stáže Výměny mládeže a aktivity participace mládeže

STUDENTI A ABSOLVENTI /
Erasmus+

* lze absolvovat i jako kombinova-
ný výjezd, tedy kombinaci fyzické-
ho výjezdu s virtuální složkou.

http://erasmus.dzs.cz


Kdo se může zapojit
kdokoli ve věku 18–30 let (pro 
humanitární projekty 18–35 let). 

Typy aktivit 
◾ Dobrovolnictví v zahraničí  

(2 týdny – 12 měsíců) 
◾ Dobrovolnictví v Čr  

(2 týdny – 12 měsíců)
 – pouze pro mládež s omeze-

nými příležitostmi
◾ Humanitární projekty  

(2 týdny – 12 měsíců) – pro 
zájemce ve věku 18–35 let

◾ solidární projekty  
(2–12 měsíců) – pro nefor-
mální skupiny mladých lidí, 
kteří mají chuť ve svém okolí 
něco změnit prostřednictvím 
vlastního projektu

Kam můžete vyjet 
◾ Členské státy eu (včetně 

Česka)
◾ státy eHP (island, lichten-

štejnsko, norsko)
◾ kandidátské země eu 

(severní makedonie, srbsko, 
turecko) 

◾ Partnerské země (státy zá-
padního Balkánu a východní 
evropy, region Zakavkazska 
a jižního středomoří, rusko) 

Co získáte 
◾ možnost vyjet do světa nebo 

realizovat vlastní projekt  
◾ nové zkušenosti, znalosti 

a dovednosti 
◾ Finance na pobyt v zahraničí 

(včetně kapesného) nebo na 
řízení projektu a kouče 

◾ jazykovou a organizační 
podporu

◾ Podporu účastníkům s ome-
zenými příležitostmi 

◾ certifikát o získaných znalos-
tech a dovednostech    

Jak se přihlásíte
◾ Zájemci o dobrovolnictví se 

registrují v online databázi 
evropského sboru solidarity, 
kde najdou nabídky dobrovol-
nických příležitostí

◾ Podrobný postup, jak získat 
grant na solidární projekt, 
najdete na stránkách  
evropskysborsolidarity.
dzs.cz

STUDENTI A ABSOLVENTI /
Evropský sbor solidarity

STUDENTI A ABSOLVENTI /  
Akademická informační agentura

Kdo může vyjet
studenti bakalářských, 
magisterských a doktorských 
studijních programů.

Typy výjezdů 
◾ studijní pobyty  

(1 měsíc – celé studium)
◾ letní školy (2–4 týdny)

Kam můžete vyjet 
◾ Až do třiceti zemí světa
◾ konkrétní destinace naleznete 

na www.dzs.cz/vyhledavac  

Co získáte 
◾ možnost vyjet do světa na 

pár dnů až let   
◾ Zkušenosti, znalosti a doved-

nosti
◾ Finance na pobyt v zahraničí 

(výše stipendia závisí na kon-
krétní stipendijní nabídce)

Jak se přihlásíte
Aktuální nabídka stipendií 
mšmt včetně podmínek přijetí 
je zveřejněna ve vyhledávači 
stipendií na stránkách 
www.dzs.cz/vyhledavac.

http://evropskysborsolidarity.dzs.cz
http://evropskysborsolidarity.dzs.cz
http://www.dzs.cz/vyhledavac
http://www.dzs.cz/vyhledavac


STUDENTI A ABSOLVENTI / 
Barrandův stipendijní program

Kdo může vyjet
studenti doktorského studia 
zapsaní na české vysoké škole. 

Typy aktivit 
◾ Doktorské studium pod 

dvojím vedením (cotutelle)
 – studium probíhá střídavě na 

české a francouzské vysoké 
škole, student obdrží diplom 
z obou institucí

◾ Výzkumné stáže (1–3 měsíce) 
 – stáž probíhá na univerzitě, 

ve výzkumném centru nebo 
ve fakultní nemocnici

Kam můžete vyjet 
Francie   

Co získáte 
◾ Příležitost vycestovat do 

Francie
◾ Zkušenosti, znalosti a doved-

nosti
◾ Finance na pobyt v zahraničí 

Jak se přihlásíte
◾ na stránkách www.dzs.cz  

zjistěte termín podávání 
žádostí do výběrového řízení

◾ Vyplňte online žádost o sti-
pendium

◾ Vyplněnou žádost se všemi 
dokumenty zašlete e-mailem 
na adresu Akademické infor-
mační agentury 

STUDENTI A ABSOLVENTI /  
AKTION ČR–Rakousko

Kdo může vyjet
studenti magisterského nebo 
doktorského studia zapsaní na 
české veřejné vysoké škole.

Typy výjezdů 
◾ stipendijní pobyty  

(1–5 měsíců) 
◾ letní jazykové školy  

(2–3 týdny)

Kam můžete vyjet 
rakousko  

Co získáte 
◾ Příležitost vycestovat do 

rakouska
◾ Finance na pobyt v zahraničí 
◾ Zlepšení jazykových doved-

ností
◾ možnost pro získávání mate-

riálů v rakouských univerzit-
ních a odborných knihov-
nách a archivech, provádění 
výzkumu v laboratořích či 
práci v ateliéru, ke sběru 
dat v terénu a konzultace 
s rakouskými pedagogy

Jak se přihlásíte
◾ stipendijní pobyt
 – Přihlaste se online na  

www.scholarships.at
 – termíny pro podávání žádos-

tí se vyhlašují dvakrát ročně, 
vždy na jaře a na podzim

◾ letní jazykové školy
 – Přihlaste se přímo 

u pořadatelských univerzit: 
jihočeská univerzita v Čes-
kých Budějovicích a ÚjoP uk 
v Poděbradech

http://www.dzs.cz
http://www.scholarships.at


STUDENTI A ABSOLVENTI / 
CEEPUS

Kdo může vyjet
studenti bakalářských, 
magisterských a doktorských 
studijních programů zapsaní 
na veřejné vysoké škole nebo 
soukromé vysoké škole se 
statutem o. p. s. nebo z. ú. 

Typy výjezdů
◾ krátkodobé studijní pobyty 

(21 dnů – 2 měsíce)
 – Pobyt je možné využít na 

přípravu závěrečné práce 
◾ semestrální studijní pobyty 

(3–10 měsíců) 
◾ odborné exkurze (3–5 dnů) 
◾ letní školy (6–30 dnů)

Co získáte 
◾ Příležitost vycestovat do 

zemí střední a jihovýchodní 
evropy

◾ Finance na pobyt v zahraničí
◾ Zkušenosti, znalosti a doved-

nosti
◾ nové profesní i osobní kon-

takty

Jak se přihlásíte
◾ Poraďte se s kontaktní 

osobou sítě ceePus na své 
vysoké škole.

 – V případě, že fakulta není 
zapojena do vhodné sítě 
ceePus, můžete se přihlásit 
jako tzv. freemover ceePus

◾ Zaregistrujte se na  
ceepus.info a těšte  
se na cestuKam můžete vyjet 

◾ Albánie
◾ Bosna  

a Hercego-
vina

◾ Bulharsko
◾ Černá Hora
◾ chorvatsko
◾ maďarsko
◾ severní 

makedonie

◾ moldavsko
◾ Polsko
◾ rakousko
◾ rumunsko
◾ slovensko
◾ slovinsko
◾ srbsko
◾ kosovo

STUDENTI A ABSOLVENTI /  
Fondy EHP 

Kdo může vyjet
studenti bakalářských, 
magisterských i doktorských 
studijních programů.

Typy výjezdů 
◾ studijní pobyty  

(14 dnů – 6 měsíců)   
◾ Praktické stáže (1–6 měsíců) 

Kam můžete vyjet 
◾ norsko
◾ lichtenštejnsko
◾ island  

Co získáte 
◾ Zkušenosti, znalosti a doved-

nosti  
◾ Peníze na pobyt v zahraničí   
◾ jazykovou podporu
◾ Podporu účastníkům s ome-

zenými příležitostmi  
◾ organizační podporu před 

cestou i během pobytu

Jak se přihlásíte
Výběr účastníků je zcela v kom-
petenci škol, které musejí být 
zapojeny do programu Vzdě-
lávání Fondů eHP. s dotazy se 
obraťte na zahraniční oddělení 
své školy.

http://ceepus.info


JAK CESTOVAT EKOlOgICKy A ODPOVěDNě

Šťastnou eko-cestu! 

Dejte přednost vlaku  
před letadlem.
když to nejde jinak, volte níz-
koemisní lety. místo auta 
využívejte místní mHD. 

Najděte si zelené 
ubytování.
Dnes už i kempy, farmy, pen-
ziony a hotely myslí na ochra-
nu přírody. Poznáte je pod-
le „květiny“ (ekoznačka eu).  

Šetřete vodou (třeba při 
sprchování) a energií.
snažte se třídit odpad (jedno-
rázové baterie nikdy nevyha-
zujte do směsného odpadu).  

Buďte ohleduplní  
k místní krajině.
Držte se vyznačených cest, 
nepohazujte odpadky, ne-
trhejte rostliny. neohrožujte 
zvířata (nepodporujte byznys 
založený na jejich zneužívání). 

zabalte si vlastní svačinu  
na cestu s sebou.
odolejte fastfoodům a zkus-
te radši nějakou místní dobro-
tu. jezte lokálně a sezonně.

Objevujte svět bez plastu.   
Přibalte si do batohu plátě-
nou tašku na nákupy, látkové 
pytlíky, lahev na vodu, vlast-
ní kelímek na kafe nebo rovnou 
termosku, vlastní příbor a mis-
ku (třeba na street food). 

Cestujte pomalu a nalehko.
objevujte méně míst, ale 
důkladněji a s méně kily na 
zádech. studium v zahraničí 
je ideální způsob pomalého 
cestování.  

Kompenzujte 
svoji uhlíkovou 
stopu příspěvkem
do vybraného „off-
setového“ projektu nebo 
pomozte místní komunitě 
jako dobrovolník.

Rady pro udržitelné  
cestování zAměSTNANCI

AKTION ČR–Rakousko
aktion.dzs.cz 

Česko-rakouský program na podporu vzájemné spolupráce ve 
vědě a vzdělávání prostřednictvím stipendií a projektů spolupráce. 
Českým akademikům nabízí stipendia na výzkumné/přednáškové 
pobyty v  rakousku či pro přípravu habilitační práce. Aktion dále 
finančně podporuje projekty spolupráce, jejichž témata se týkají bi-
laterálního nebo regionálního zájmu a cílem je navázání dlouhodo-
bé spolupráce.

Erasmus+ 
erasmus.dzs.cz 

evropský program, který podporuje spolupráci na všech úrovních for-
málního vzdělávání (od školek po univerzity), v oblasti neformálního 
vzdělávání mládeže, vzdělávání dospělých a ve sportu. Financuje in-
dividuální pobyty v  zahraničí i dlouhodobé projekty spolupráce. Za-
městnanci vysokých škol mohou vyjet do zahraničí na výukové poby-
ty, školení, kurzy či stínování v hostující instituci. Získají nové znalosti 
a dovednosti a navážou profesní kontakty. Vyjet mohou opakovaně.

Akademická informační agentura (AIA)
aia.dzs.cz

AiA informuje o nabídkách mšmt týkajících se stipendijních pobytů 
v zahraničí na základě mezinárodních smluv. studenti a akademičtí 
pracovníci veřejných vysokých škol v České republice mají možnost 
získat stipendium na studijní a výzkumné pobyty nebo letní jazykové 
kurzy na vysokých školách v bezmála třiceti zemích světa.

http://aktion.dzs.cz
http://erasmus.dzs.cz
http://aia.dzs.cz


CEEPUS 
ceepus.dzs.cz

central european exchange Programme for university studies (cee-
Pus) je výměnný program pro regionální spolupráci vysokých škol 
v zemích střední a  jihovýchodní evropy. Akademičtí pracovníci vy-
sokých škol v  České republice mají možnost získat stipendium na 
výukové pobyty, krátké odborné exkurze nebo letní školy.

Fondy EHP 
fondyehp.dzs.cz

Program podporuje studijní pobyty a projektovou spolupráci s nor-
skem, islandem a lichtenštejnskem. Akademičtí i neakademičtí za-
městnanci českých vysokých škol mohou získat podporu pro zahra-
niční výukové pobyty nebo školení. 

EPAlE
epale.dzs.cz

evropská online komunita odborníků na vzdělávání dospělých, včetně 
pedagogů a školitelů dospělých, poradenských a výzkumných pracov-
níků, akademiků a politiků. je financována z programu erasmus+ a exi-
stuje v 37 jazykových mutacích. nabízí možnosti dalšího profesního 
rozvoje, sdílení zkušeností a hledání projektových partnerů. 

Evropská jazyková cena label 
label.dzs.cz  

ocenění udílené výjimečným a inovativním projektům v oblasti jazy-
kového vzdělávání. Přihlášku může podat jakákoli vzdělávací instituce. 

Eurydice
eurydice.dzs.cz 

eurydice je evropská informační síť, která sbírá, sleduje, zpracovává 
a šíří spolehlivé a snadno srovnatelné informace o vzdělávacích sys-
témech a vzdělávací politice v celé evropě. 

Česká styčná kancelář pro vzdělávání 
a výzkum v Bruselu (CzElO)
czelo.dzs.cz

cZelo podporuje účast českých institucí ve výzkumných a vzdělá-
vacích programech eu. Přináší aktuální informace o dění v oblasti 
evropského vzdělávání a výzkumu, poskytuje informační a poraden-
ské služby výzkumným a vzdělávacím institucím v Čr a podporuje je 
v pořádání pracovních jednání, workshopů, seminářů či konferencí 
a při dalších činnostech v Bruselu. 

http://ceepus.dzs.cz
http://fondyehp.dzs.cz
http://epale.dzs.cz
http://label.dzs.cz
http://eurydice.dzs.cz
http://czelo.dzs.cz


Kdo může vyjet
Všichni zaměstnanci vysokých 
škol.

Typy výjezdů
◾ Výukové pobyty  

(2 dny – 2 měsíce)
◾ školení (2 dny – 2 měsíce)
◾ kombinované intenzivní 

programy (fyzicky 5–30 dnů)
 – Výjezdy do zahraničí 

následované aktivitou online 
z domova (např. letní školy)

Kam můžete vyjet 
Všechny země světa, konkrétní 
destinace má k dispozici zahra-
niční oddělení vaší školy.

Co získáte 
◾ Finanční prostředky na cestu 

a pobyt v zahraničí
◾ nové profesní kontakty
◾ Zkušenosti, znalosti a doved-

nosti

Jak se přihlásíte
Pro více informací o termínech 
a způsobu přihlašování se ob-
raťte na erasmus+ koordinátora 
své školy. 

Vysokoškolské vzdělávání

ZAMĚSTNANCI /
Erasmus+

*  Administraci zajišťuje evropská výkonná agentura pro vzdělávání a kulturu 
v Bruselu. konzultace poskytne kancelář cZelo. Více na czelo.dzs.cz.

Další možnosti zapojení pro organizace
Partnerství pro spolupráci
◾ Kooperativní partnerství 

(12–36 měsíců, min. 3 organi-
zace ze 3 zemí)

 – cílem je podpora meziná-
rodní spolupráce, inovativ-
ních postupů a metod

Centralizované aktivity*
◾ jean monnet 
◾ erasmus mundus 
◾ Aliance pro inovace 
◾ Pedagogické akademie  

erasmus+ 

Kdo může vyjet
Pracovníci se zájmem o me-
tody neformálního vzdělávání 
mladých lidí, včetně znevý-
hodněné mládeže.

Typy aktivit 
◾ studijní návštěvy, stínování 

na pracovišti, výměny  
(2–60 dnů)

◾ Vytváření sítí a budování 
komunit (2–60 dnů)

◾ školení (2–60 dnů)
◾ semináře a workshopy  

(2–60 dnů)

Kam můžete vyjet 
◾ Členské státy eu
◾ státy eHP (island, lichten-

štejnsko, norsko)
◾ kandidátské země eu 

(severní makedonie, srbsko, 
turecko) 

◾ Partnerské země (státy zá-
padního Balkánu a východní 
evropy, region Zakavkazska 
a jižního středomoří, rusko) 

Co získáte 
◾ možnost vyjet do světa na 

pár dnů až týdnů  
◾ nové zkušenosti, znalosti 

a dovednosti 
◾ nové profesní kontakty
◾ Finance na pobyt v zahraničí 
◾ Podporu účastníkům s ome-

zenými příležitostmi 

Jak se přihlásíte
Zájemci o účast musejí realizo-
vat projekt erasmus+ nebo spo-
lupracovat s organizací, která ho 
realizuje. sledujte termíny výzev 
na erasmus.dzs.cz, kde také 
najdete podrobný postup, jak 
požádat o grant.

Neformální vzdělávání

http://czelo.dzs.cz
http://erasmus.dzs.cz


ZAMĚSTNANCI /
Erasmus+

*  Administraci zajišťuje evropská 
výkonná agentura pro vzdělávání 
a kulturu v Bruselu. konzultace 
poskytne kancelář cZelo.  
Více na czelo.dzs.cz.

Další možnosti zapojení 
pro organizace

Partnerství pro spolupráci
◾ Partnerství malého rozsahu 

(6–24 měsíců, min. 2 organi-
zace z 2 zemí)

◾ kooperativní partnerství 
(12–36 měsíců, min. 3 organi-
zace z 3 zemí)

Centralizované aktivity*
◾ erasmus+ sport
◾ evropská mládež spolu 
◾ Budování kapacit v oblasti 

mládeže

ZAMĚSTNANCI /  
Akademická informační agentura

Kdo může vyjet
učitelé vysokých škol a akade-
mičtí pracovníci.

Typy výjezdů 
◾ Výzkumné/přednáškové po-

byty (zpravidla do 1 měsíce) 
◾ letní školy (2–4 týdny)

Kam můžete vyjet 
◾ Až do třiceti zemí světa
◾ konkrétní destinace naleznete 

na www.dzs.cz/vyhledavac

Co získáte 
◾ možnost vyjet do světa 
◾ Finanční prostředky na pobyt 

(výše stipendia závisí na kon-
krétní stipendijní nabídce)

◾ nové profesní kontakty

Jak se přihlásíte
Aktuální nabídka stipendií 
mšmt včetně podmínek je 
zveřejněna ve vyhledávači 
stipendií na stránkách  
www.dzs.cz/vyhledavac. 

http://czelo.dzs.cz
http://www.dzs.cz/vyhledavac
http://www.dzs.cz/vyhledavac


ZAMĚSTNANCI /  
AKTION ČR–Rakousko

Kdo může vyjet
občané zemí eu, evropského 
hospodářského prostoru a švý-
carska, kteří jsou zaměstnáni 
na české veřejné vysoké škole 
jako vysokoškolský pedagog či 
akademický pracovník.

Typy výjezdů 
◾ krátkodobé výzkumné poby-

ty (1–3 měsíce)
◾ jednoměsíční výzkumné 

pobyty 
◾ Habilitační stipendia pro 

postdoktorandy (1–5 měsíců)

Kam můžete vyjet 
rakousko  

Co získáte 
◾ možnost vyjet do rakouska 
◾ Finanční prostředky na pobyt 
◾ nové profesní kontakty
◾ možnost pro získávání mate-

riálů v rakouských univerzit-
ních a odborných knihov-
nách a archivech, provádění 
výzkumu v laboratořích či 
práci v ateliéru, ke sběru 
dat v terénu a konzultace 
s rakouskými kolegy

Jak se přihlásíte
◾ krátkodobé výzkumné poby-

ty / jednoměsíční výzkumné 
pobyty

 – Přihlaste se online  
na www.scholarships.at

 – termíny pro podávání 
žádostí se vyhlašují dvakrát 
ročně, vždy na jaře a na 
podzim

◾ Habilitační stipendia
 – Přihlaste se online  

na www.scholarships.at
 – termíny pro podávání 

žádostí se vyhlašují jednou 
ročně, vždy na jaře

ZAMĚSTNANCI / 
CEEPUS

Kdo může vyjet
učitelé vysokých škol zaměst-
naní na plný úvazek na veřejné 
vysoké škole nebo soukromé 
vysoké škole se statutem o. p. s. 
nebo z. ú.

Typy výjezdů
◾ Výukové pobyty  

(5 dnů – 1 měsíc)
◾ Pobyty v rámci odborných 

exkurzí (3–5 dnů)
◾ Pobyty v rámci letních škol 

(6–30 dnů)
◾ koordinační schůzky s part-

nery (2–3 dny)

Co získáte 
◾ Příležitost vycestovat do 

zemí střední a jihovýchodní 
evropy

◾ Finanční prostředky na pobyt 
v zahraničí

◾ Zkušenosti, znalosti a doved-
nosti

◾ nové profesní kontakty

Jak se přihlásíte
◾ Poraďte se s kontaktní 

osobou sítě ceePus na své 
vysoké škole.

 – V případě, že fakulta není 
zapojena do vhodné sítě 
ceePus, můžete se přihlásit 
jako tzv. freemover ceePus

◾ Zaregistrujte se na  
ceepus.info a těšte se  
na cestu

Kam můžete vyjet 
◾ Albánie
◾ Bosna  

a Hercego-
vina

◾ Bulharsko
◾ Černá Hora
◾ chorvatsko
◾ maďarsko
◾ severní 

makedonie

◾ moldavsko
◾ Polsko
◾ rakousko
◾ rumunsko
◾ slovensko
◾ slovinsko
◾ srbsko
◾ kosovo

http://www.scholarships.at
http://www.scholarships.at
http://ceepus.info


PoznámkyPoznámky



Facebook
www.facebook.com/dumzahranicnispoluprace
www.facebook.com/erasmuspluscr 
www.facebook.com/mladezvakci 
www.facebook.com/czelobrussels

Instagram
www.instagram.com/dzs_cz

Twitter
twitter.com/dzs_cz 
twitter.com/cZelo_Brussels

LinkedIn
www.linkedin.com/company/dzs_cz

YouTube
bit.ly/DZstube

Dům zahraniční spolupráce (DzS)
na Poříčí 1035/4, 110 00 Praha 1

Info Desk
+420 221 850 100
info@dzs.cz

otevírací hodiny:
pondělí–čtvrtek 9–17 hod.
pátek 9–15 hod.

www.dzs.cz

Česká styčná kancelář 
pro vzdělávání a výzkum (CzElO)
rue montoyer 23, 1000 Brussels 

czelo@dzs.cz
czelo.dzs.cz

Vytištěno na recyklovaném papíře s certifikací FscR

Poznámky

http://www.facebook.com/dumzahranicnispoluprace
http://www.facebook.com/erasmusplusCR
http://www.facebook.com/mladezvakci
http://www.facebook.com/czelobrussels
http://www.instagram.com/dzs_cz
http://twitter.com/dzs_cz
http://twitter.com/CZELO_Brussels
http://www.linkedin.com/company/dzs_cz
http://www.bit.ly/DZStube
http://www.dzs.cz
http://czelo.dzs.cz
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