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Stipendia z nabídky 

AIA umožňují vyjet 

zhruba do 30 zemí, 

většina destinací se 

nachází v Evropě 

a Asii.

Stipendia AIA na základě 

mezinárodních smluv

AIA administruje stipendia poskytovaná partnerskými státy, které uzavřely 

oboustrannou smlouvu o spolupráci ve vzdělávání.

Pro koho jsou stipendia určená?

Pro studenty, pedagogy a akademické pracovníky veřejných VŠ v ČR

Jaké druhy stipendií AIA nabízí?

• Studijní a výzkumné pobyty (STUDENTI) – 1 až 2 semestry, výjimečně 

celé studium

• Výzkumné a přednáškové pobyty (PEDAGOGOVÉ 

A AKADEMICI) – několik týdnů/měsíců

• Letní školy  (PEDAGOGOVÉ A AKADEMICI & STUDENTI) 

– 2 až 4 týdny, většinou jazykové kurzy
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Německy mluvící země 
stipendia na základě mezinárodních 
smluv

DAAD – Německá akademická výměnná služba 

(Deutscher Akademischer Austauschdienst)

BTHA – Bavorsko-česká vysokoškolská agentura

(Bayerisch-Tschechische Hochschulagentur)

Švýcarsko

Vláda švýcarské konfederace 

Německo



5

Ve vyhledávači stipendií AIA 

naleznete informace nejen 

o stipendiích na základě 

mezinárodních smluv. AIA 

zde propaguje i další nabídky

stipendií, stáží, pobytů a 

vzdělávacích akcí mnoha 

institucí.

Informace o nabídkách AIA

Vyhledávač stipendií AIA 

▪ vyhledávače se každoročně zač. září vkládají nabídky na další akademický 

rok; informace jsou pak průběžně aktualizovány 

▪ přístup přes stránky AIA:

Katalog stipendijních nabídek AIA

▪ elektronická publikace obsahující souhrn aktuálních nabídek stipendií 

na základě mezinárodních smluv na nadcházející akademický rok

▪ zveřejňován každoročně v září/říjnu na stránkách AIA:

DZS Programy AIA
Výjezdy 
a pobyty 

AIA

Vyhledávač 
stipendií

AIA
Výjezdy 

a pobyty AIA

Studenti
a akademičtí 
pracovníci ...

Stipendijní 
nabídky

Katalog 
stipendijních 

nabídek

https://www.dzs.cz/vyhledavac-stipendii/akademicka-informacni-agentura?f%5B0%5D=scholarship_type%3A163
https://www.dzs.cz/vyhledavac-stipendii/akademicka-informacni-agentura?f%5B0%5D=scholarship_type%3A163
https://www.dzs.cz/program/akademicka-informacni-agentura/vyjezdy-pobyty#studenti-akademicti-pracovnici-verejnych-vs
https://www.dzs.cz/programy-site
https://www.dzs.cz/programy-site
https://www.dzs.cz/program/akademicka-informacni-agentura/vyjezdy-pobyty
https://www.dzs.cz/program/akademicka-informacni-agentura/vyjezdy-pobyty#studenti-akademicti-pracovnici-verejnych-vs
https://www.dzs.cz/vyhledavac-stipendii/akademicka-informacni-agentura?f%5B0%5D=scholarship_type%3A163
https://www.dzs.cz/program/akademicka-informacni-agentura/vyjezdy-pobyty
https://www.dzs.cz/program/akademicka-informacni-agentura/vyjezdy-pobyty
https://www.dzs.cz/program/akademicka-informacni-agentura/vyjezdy-pobyty#studenti-akademicti-pracovnici-verejnych-vs


6

BTHA je bavorská státní agenturou 

pod Bavorským vysokoškolským 

centrem pro střední, východní a 

jihovýchodní Evropu (BAYHOST). 

Stipendijní a grantové programy 

a poradenství BTHA přispívají 

k budování kvalitních a 

dlouhodobých partnerství mezi 

vysokými školami a vědeckými 

institucemi v Bavorsku a v ČR.

Česko-bavorská vysokoškolská agentura

Roční studijní 

a výzkumné pobyty 

v Bavorsku
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Jaké druhy pobytů nabízí 
BTHA?

Roční postgraduální pobyty na veřejných vysokých školách 

v Bavorsku dle vlastního výběru s možností prodloužení:

▪ magisterské nebo doktorské studium

cílem stipendia je úspěšné ukončení studia na bavorské VŠ, 

není však podmínkou.

▪ roční studijní nebo výzkumný pobyt

v rámci doktorského studia probíhajícího na české veřejné 

VŠ; nekončí získáním titulu z bavorské VŠ.
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Přehled stipendijní nabídky BTHA

Výše stipendia:  861 € měsíčně

Délka pobytu: 12 měsíců, roční pobyt lze 2x prodloužit (tj. celkem max. 3 roky)

Termín pro podání přihlášky: 1. prosinec 2022

Přihlášky přijímá: BTHA online přes portál StipSys

Kapacita: bez stanoveného počtu míst

Formální požadavky pro uchazeče:

▪ věk do 30 let u MSP, do 35 let u DSP (k 1. říjnu 2023); výjimky jsou možné

▪ BSP ukončený nejpozději k 31. červenci 2023

▪ státní příslušnost ČR nebo dalších vybraných zemí (Bulharsko, Chorvatsko, 

Maďarsko, Polsko, Rumunsko, Rusko, Slovensko, Srbsko, Ukrajina)

▪ trvalý pobyt v domovské zemi v době podání přihlášky

Další informace: 

▪ Stručný přehled „NĚMECKO – BTHA – Pobyty pro studenty MSP a DSP“ 

na stránkách AIA

▪ Podrobné informace o stipendiu, podání přihlášek a odkaz na portál StipSys

naleznete na stránkách BTHA.

NĚMECKO%20-%20BTHA%20-%20Pobyty%20pro%20studenty%20MSP%20a%20DSP
https://www.btha.cz/cs/stipendia/studium-v-bavorsku
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Kontakty

Kontaktní osoba Adresa

▪ pro občany ČR:

Martina Guttenberger

Tel. +49 941 943 5315

guttenberger@btha.de

▪ pro občany jiných zemí:

Karin Döppe

Tel. +49 941 943 5049

doeppe@bayhost.de

Bayerisch-Tschechische Hochschulagentur

BTHA c/o BAYHOST

Universitätsstraße 31

D-93053 Regensburg

Deutschland

https://www.btha.cz/cs/stipendia/studium-v-bavorsku

mailto:guttenberger@btha.de
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BTHA aktuálně:

„Za studiem do Bavorska“

Online akce určená zájemcům ze všech veřejných VŠ v ČR. 

Účast je možná bez předchozího přihlášení přes Zoom:

▪ 11. října 2022 v 16:00 https://uni-regensburg.zoom.us/j/64973333946

▪ 27. října 2022 v 16:00 https://uni-regensburg.zoom.us/j/63339478237

https://uni-regensburg.zoom.us/j/64973333946
https://uni-regensburg.zoom.us/j/63339478237
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DAAD je spolkem německých VŠ 

a studentských organizací s centrálou 

v Bonnu. Je financována především 

z prostředků ministerstev Spolkové 

republiky Německa.

DAAD se věnuje nejen udělování 

stipendií, podporuje také 

internacionalizaci německých VŠ, 

germanistiku a německý jazyk 

v zahraničí, přispívá ke zkvalitnění 

vysokých škol v rozvojových zemích 

a informuje vzdělávací instituce a 

příslušné politické orgány.

Německá akademická výměnná služba

Studijní, výzkumné 

a přednáškové pobyty 

v Německu
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Jaké druhy pobytů nabízí 
DAAD?

Postgraduální studijní a výzkumné pobyty nebo celé studium 

na veřejných vysokých školách v Německu dle vlastního 

výběru:

▪ magisterské studium - 10 až 24 měsíců

Cílem stipendia je úspěšné ukončení studia na VŠ v Německu.

▪ roční výzkumný pobyt pro doktorandy - 7 až 12 měsíců

Pobyt v rámci doktorského studia probíhajícího na české VŠ; 

nekončí získáním titulu z německé VŠ.

▪ doktorát pod dvojím vedením (cotutelle) - max. 2 roky 

Cílem stipendia je úspěšné absolvování dvojitého doktorátu, 

tj. současné získání titulu z domácí VŠ v ČR a od VŠ v Německu.

https://www.daad.cz/cs/najit-stipendium/databaze-stipendii/?type=a&origin=16&subjectgroup=0&q=0&status=3&onlydaad=1&language=en&id=0&pg=2&detail_to_show=50026200
https://www.daad.cz/cs/najit-stipendium/databaze-stipendii/?type=a&origin=16&subjectgroup=0&q=0&status=4&page=0&onlydaad=1&language=en&id=0&pg=1&detail_to_show=57140602
https://www.daad.cz/cs/najit-stipendium/databaze-stipendii/?type=a&origin=16&subjectgroup=0&q=0&status=4&onlydaad=1&language=en&id=0&pg=1&detail_to_show=57507783
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Přehled stipendijní nabídky 
DAAD

Kapacita: bez stanoveného počtu míst

Přihlášky přijímá: DAAD přes online portál 

Termín pro podání přihlášek: 15. listopad 2022

Další informace: 

▪ Stručné přehledy k jednotlivým druhům stipendií DAAD ve 

vyhledávači stipendií na stránkách AIA („NĚMECKO – DAAD…“)

▪ Podrobné informace o stipendiu a instrukce k podání žádosti včetně 

seznamu požadovaných dokumentů naleznete na stránkách DAAD 

v detailech k danému druhu stipendia. 

Odkaz na portál DAAD je vždy v sekci „Podat žádost“.

▪ Obecné informace ke studiu v Německu: study-in-germany.de

▪ Informace pro zahraniční doktorandy research-in-germany.org/de

NĚMECKO%20-%20BTHA%20-%20Pobyty%20pro%20studenty%20MSP%20a%20DSP
https://www.study-in-germany.de/en/
https://www.research-in-germany.org/de/karriere-in-der-forschung/infos-fuer-doktoranden.html
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Kontakty

Adresa

DAAD Information Point Praha

c/o Goethe-Institut 

Masarykovo nábř. 32

110 00 Praha 1

https://www.daad.cz/cs/

DAAD Information Point Praha 

je lokální kanceláří DAAD pro ČR. Administruje 

žádosti o stipendia, informuje o stipendijních 

nabídkách a poskytuje podporu zájemcům 

o stipendia. S dotazy a žádostmi o konzultace 

se můžete obrátit na:

Tel. +420 224 931 182 | +420 702 142 340 

info@daad.cz

mailto:info@daad.cz
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Program „Swiss Government 

Excellence Scholarships“ 

prostřednictvím prestižních 

stipendií podporuje mezinárodní 

akademickou výměnu a spolupráci 

ve výzkumu se 180 zeměmi. 

Stipendia švýcarské vlády jsou 

vysoce kompetitivní, ale také 

velmi dobře honorovaná. 

Stipendia švýcarské vlády

Studijní a výzkumné 

pobyty ve Švýcarsku
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„Swiss Government Excellence Scholarships“

Prestižní vládní stipendia určená pro uchazeče s výjimečnými 

akademickými výsledky, rozhodující je také občanská 

angažovanost.

Se stipendiem je možné realizovat roční postgraduální pobyt 

na veřejné vysoké škole ve Švýcarsku dle vlastního výběru.

O stipendium se mohou ucházet studenti DSP 

a postdoktorandi.

Jaké druhy pobytů nabízí 
stipendijní program švýcarské 
vlády? 
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Přehled stipendijní nabídky 
švýcarské vlády

Kategorie: 

▪ „Postdoctoral Scholarship“ pro absolventy DSP, 3500 CHF měsíčně

▪ „Research Fellowship“ pro studenty DSP, 1920 CHF měsíčně 

▪ „PhD Scholarship“ pro studenty DSP - možností prodloužení 

až na 36 měsíců, 1920 CHF měsíčně

Kapacita: 2 místa (celkem pro ČR)

Přihlášky přijímá: AIA (tištěné žádosti vč. příloh ve 2 vyhotoveních)

Termín pro podání přihlášek:  16. listopad 2022

Další informace: 

stručný přehled naleznete ve vyhledávači stipendií na stránkách AIA

(„ŠVÝCARSKO - Pobyty pro studenty DSP a postdoktorandy a vědce“)

V případě zájmu je nutné kontaktovat AIA s žádostí o podklady pro 

podání žádostí na aia@dzs.cz.

https://www.dzs.cz/vyhledavac-stipendii/akademicka-informacni-agentura?f%5B0%5D=scholarship_type%3A44&f%5B1%5D=scholarships_country%3A123
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Kontakty

Akademická informační agentura 

Tereza Habáňová

e-mail: aia@dzs.cz

tel. 221 850 504   |   778 116 058

Dům zahraniční spolupráce 

Na Poříčí 1035/4 |  110 00 Praha 1 

www.dzs.cz

Švýcarský Státní sekretariát pro vzdělávání, 

výzkum a inovaci

Konzultace v souvislosti se specifickými dotazy, které 

nelze vyřešit s referenty AIA:

e-mail: sgs@sbfi.admin.ch

www.sbfi.admin.ch

mailto:aia@dzs.cz
http://www.dzs.cz/
http://www.sbfi.admin.ch/
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Co je součástí přihlášky

Žádost 
& přílohy 
dle požadavků 
zahraniční 
strany

Návrh na 
vyslání /
Žádost o účast 
ve stipendijním 
programu 
MŠMT

Mezi požadovanými 

přílohami jsou obvykle:

• CV

• motivační dopis

• diplom a výpis známek

• zvací dopis od pedagoga 

z hostitelské VŠ

• reference od pedagoga/ů

z domácí VŠ

• plán pobytu/výzkumný záměr

+ další dokumenty
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Dokument „Návrh na vyslání“

Návrh na vyslání / Žádost o účast ve stipendijním 

programu MŠMT

Krátký formulář žádosti pro účely české strany. 

Formulář je třeba:

▪ vyplnit online,

▪ podepsat a datovat,

▪ Nechat potvrdit na zahraničním oddělení domácí VŠ 

(razítko, podpis, datum),

▪ naskenovat a poslat AIA e-mailem na adresu: 

e-podatelna@dzs.cz.

POZOR: Návrh na vyslání se nepožaduje u stipendií DAAD

http://aia-databaze.zahranici-stipendium.cz/modules/aia/
mailto:e-podatelna@dzs.cz
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Termíny:

DAAD - 15. listopad

BTHA – 1. prosinec

Švýcarsko – 16. listopad

Jak a kdy podat přihlášku

DAAD
• elektronicky přes portál na stránkách DAAD

BTHA
• elektronicky přes portál na stránkách BTHA

+ Návrh na vyslání e-mailem AIA

Stipendia Švýcarské vlády
• tištěné ve 2 vyhotoveních doručit na adresu AIA

+ Návrh na vyslání e-mailem/fyzicky AIA
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▪ Prostudovat si instrukce k podání 

přihlášky, než začnete s její přípravou;

▪ získat zvací dopis od vyučujícího 

z hostitelské VŠ je v rámci přípravy 

přihlášky prioritou, protože komunikace 

s hostitelskou institucí může být zdlouhavá;

▪ poslat AIA dokument Návrh na vyslání, 

řádně vyplněný a potvrzený domácí VŠ.

Závěrem

Na co 
pamatovat:



Kontakt:

Tereza Habáňová

Akademická informační agentura 

e-mail: aia@dzs.cz

tel. 221 850 504   |   778 116 058

Dům zahraniční spolupráce 

Na Poříčí 1035/4 |  110 00 Praha 1 

www.dzs.cz

mailto:aia@dzs.cz
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.dzs.cz%2F&data=02%7C01%7Cjana.voltrova%40upce.cz%7Cfb62a1e5c3504826fc0208d811fd8830%7C49307c8db7bd42d1957063cbd63caf1b%7C0%7C0%7C637279128335519044&sdata=BbrDpwAW7y9PK7dwQ55LyvkCx9gLhFrtA2ACXpO1W4U%3D&reserved=0


Lucie Heroutová

AKTION Česká republika 
– Rakousko,
spolupráce ve vědě a 
vzdělávání
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Co je AKTION?
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Historie

od roku 1993

Aktuálně: 6. etapa
(2016-2022), 
prodloužena do konce 
roku 2023

AKTION ČR-Rakousko

Spolupráce

Společný 
program 
ministerstev 
školství obou zemí 
(MŠMT, BMBWF)

Sídlo

Dům zahraniční 
spolupráce (DZS)

Na Poříčí 1035/4, 
Náměstí Republiky, 
Praha

Cíle

• Podpora bilaterální 
spolupráce ve 
vědě a vzdělávání 
ve vysokoškolském 
sektoru

• Podpora 
vědeckého dorostu
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Stipendia

Dotace pro 
projekty 

spolupráce

AKTION poskytuje:
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Stipendijní nabídka
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Stipendijní pobyt je možné 

realizovat pouze na jedné 

z oprávněných institucí.

Studenti všech vědních oborů

- řádně zapsaní na jedné z oprávněných 
institucí

Občané EU, EHP a Švýcarska

Cílové skupiny

Akademičtí pracovníci všech vědních oborů

- řádně zapsaní na jedné z oprávněných institucí
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Kromě toho lze pracovat 

v archivech, knihovnách, 

muzeích nebo výzkumných 

institucích

Oprávněné instituce 
v Rakousku a ČR

Rakousko:

- Veřejné univerzity 

- Odborné vysoké 
školy

- Pedagogické vysoké 
školy

- Akreditované 
soukromé univerzity

ČR: 

- Veřejné vysoké školy

https://www.bmbwf.gv.at/Themen/HS-Uni/Hochschulsystem/Universit%C3%A4ten/Liste-Universit%C3%A4ten.html
https://www.bmbwf.gv.at/Themen/HS-Uni/Hochschulsystem/Fachhochschulen/Liste-Fachhochschulen.html
https://www.bmbwf.gv.at/Themen/schule/fpp/ph/pv_verb.html
https://www.bmbwf.gv.at/Themen/HS-Uni/Hochschulsystem/Privatuniversit%C3%A4ten/Liste-Privatuniversit%C3%A4ten.html
https://www.msmt.cz/vzdelavani/vysoke-skolstvi/prehled-vysokych-skol-v-cr-3
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Studenti 
MSP/DSP

Semestrální a 
krátkodobá stipendia
v délce 1-5 měsíců k 
přípravě závěrečné 
práce

Stipendijní kategorie a výzvy

Habilitační stipendia
v délce 1-5 měsíců 
k přípravě 
habilitační práce
(až 10 let po získání 
doktorského titulu)

1-3 měsíční výzkumná/ 
přednášková stipendia 

Akademičtí
pracovníci

Postdocs

https://www.dzs.cz/sites/default/files/2021-11/AKTION_V%C3%BDzva_Semestr%C3%A1ln%C3%AD%20a%20kr%C3%A1tkodob%C3%A1%20v%C3%BDzkumn%C3%A1%20stipendia.pdf
https://www.dzs.cz/sites/default/files/2021-11/AKTION_V%C3%BDzva_Habilita%C4%8Dn%C3%AD%20stipendia.pdf
https://www.dzs.cz/program/aktion-ceska-republika-rakousko/vyjezdy-pobyty#akademicti-pracovnici-vs
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Stipendium vyplácí 

rakouská výměnná 

služba OeAD

(viz podmínky OeAD)

Měsíční výše stipendia AKTION 
v Rakousku

studenti MSP/DSP: 1.150 €

pedagogové:           1.250 €

postdocs: 1.250 €

https://oead.at/de/nach-oesterreich/scholars/vor-der-anreise/stipendienbedingungen/


33

Termíny pro 
podání žádosti

Aktuální termíny:

• Webové stránky AKTION

• Sociální sítě DZS

• Newsletter DZS

• Zahraniční oddělení VŠ

Studenti          15. 03. 
MSP/DSP                              pouze na ZS

31. 10. 
pouze na LS

VŠ učitelé 15. 03. a 31. 10. 
(1 – 3 měsíční pobyty)

15. 04. a 30. 11. 
(1měsíční pobyty)

Postdoktorandi 15. 03.

https://www.dzs.cz/program/aktion-ceska-republika-rakousko/vyjezdy-pobyty
https://www.dzs.cz/archiv-newsletteru
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Podání žádosti 

o stipendium

Žádost se podává online 
přes www.scholarships.at
v DE či EN

Videonávod na vyplnění 
žádosti AKTION - YouTube

http://www.scholarships.at/
https://www.youtube.com/watch?v=7T32OqTHkXc
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Příslib přijetí

• od rakouského 
školitele

• se závazným 
termínem 
stipendijního pobytu

• vyjádření školitele

Povinné přílohy

Doporučující dopis/y

• jeden až dva 
(dle kategorie)

• od pedagogů 
domácí VŠ

Dodatek k diplomu

• v EN či DE

• součástí 
diplomu

Studijní výsledky

• za ukončenou 
etapu studia

• za neukončenou 
etapu studia

Evidenční formulář

• podpis 
žadatele

• podpis 
studijního/
zahraničního 
oddělení 
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Emailem

Výsledky výběrového řízení

Počet přiznaných 
měsíců na webu 
AKTION

Šest týdnů 
od termínu pro 
podání žádosti

https://www.dzs.cz/program/aktion-ceska-republika-rakousko/vyjezdy-pobyty#vysledky-vyberovych-rizeni
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Letní kolegium 
v Poděbradech
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• Termín podání žádosti 

do 30. dubna 

• Náplň kurzu odpovídá 4 ECTS

• Účastnický poplatek 3 000 Kč

Letní kolegium

- žádost se podává u pořadatelské VŠ
- více informací na webu AKTION

dvoutýdenní 
jazykový kurz 
pořádaný v 

Poděbradech

pro studenty všech 
vědních oborů

čeští a rakouští 
studenti se učí 
jazyk sousední 

země NJ, ČJ

důraz na rozvíjení 
komunikačních 

dovedností

přednášky, 
semináře

exkurze, výlety 

https://www.dzs.cz/program/aktion-ceska-republika-rakousko/vyjezdy-pobyty#letni-kolegia
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Projektová spolupráce
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Podporované aktivity

Dlouhodobá spolupráce Aktivity podporující vědecký dorost
Publikace výstupů 
projektu AKTION

• dlouhodobá spolu-
práce mezi ČR a AT

• letní kolegia

• letní školy různých 
vědeckých disciplín

• finanční podpora již 
ukončených projektů 
spolupráce AKTION

• vědecké akce pro studenty (semináře, exkurze)

• bilaterální vědecké akce (sympozia, odborná 
zasedání, workshopy)

• akademická výměna za účelem uskutečňování 
vzdělávacích akcí v rámci MSP a DSP hostitelské 
instituce 

• přípravná fáze k Double-Degree programům

• výzkumné pobyty k získání vědeckých podkladů

https://www.dzs.cz/sites/default/files/2021-12/Info%20pro%20v%C4%9Bdeck%C3%A9%20exkurze.pdf
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Pokyny pro sestavení návrhů 

projektů naleznete na 

stránkách aktion.dzs.cz.

Nabízíme individuální 

konzultace pro zájemce. 

Partneři projektu - zaměstnanci 
oprávněných institucí v Rakousku a ČR

Rakousko:

- Veřejné univerzity 

- Odborné vysoké 
školy

- Pedagogické vysoké 
školy

- Akreditované 
soukromé univerzity

ČR: 

- Veřejné vysoké školy

https://www.dzs.cz/sites/default/files/2022-09/Pokyny%20pro%20projekty%20spolupr%C3%A1ce%202023_0.pdf
https://www.dzs.cz/program/aktion-ceska-republika-rakousko/projekty-granty
https://www.bmbwf.gv.at/Themen/HS-Uni/Hochschulsystem/Universit%C3%A4ten/Liste-Universit%C3%A4ten.html
https://www.bmbwf.gv.at/Themen/HS-Uni/Hochschulsystem/Fachhochschulen/Liste-Fachhochschulen.html
https://www.bmbwf.gv.at/Themen/schule/fpp/ph/pv_verb.html
https://www.bmbwf.gv.at/Themen/HS-Uni/Hochschulsystem/Privatuniversit%C3%A4ten/Liste-Privatuniversit%C3%A4ten.html
https://www.msmt.cz/vzdelavani/vysoke-skolstvi/prehled-vysokych-skol-v-cr-3
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Česká VŠ podává 
Žádost o  dotaci 
na MŠMT 
prostřednictvím 
rektorátu školy. 

Zaslání žádosti o dotaci na MŠMT

Žádost o dotaci 
vyplní, podepíše 
a zašle rektor 
(statutární orgán 
žadatele) na MŠMT.

Přílohou žádosti je 
Návrh projektu/jsou 
Návrhy projektů.

VŠ může k jedné 
žádosti o dotaci 
přiložit více návrhů 
projektu.

Identifikace výzvy:
Podpora projektů spolupráce 
českých a rakouských 
vzdělávacích institucí 
terciárního sektoru pro rok 
2023. 
AKTION Česká republika –
Rakousko.

https://www.msmt.cz/mezinarodni-vztahy/vyzva-aktion-projekty-pro-rok-2023
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Proč podat 
žádost přes 
AKTION?
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V covidových letech 2020 a 

2021 jsou čísla trochu

zkreslená, nicméně šance na 

schválení stipendia jsou velmi 

vysoké. 

Přehled stipendií pro studenty 
2018-2021
Úspěšnost stipendistů - studenti
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V covidových letech 2020 a 

2021 jsou čísla trochu

zkreslená, nicméně jsou šance 

na schválení projektu velmi 

vysoké. 

Přehled projektů 2016-2021

Úspěšnost návrhů projektů
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Počet podaných projektů Počet schválených projektů
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AKTION: 

Podcasty a 
Ceny DZS
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Program AKTION je jako startovací čára pro 
výzkumníky, říká Tomáš Dostál z ČVUT

Tip na Podcast DZS on AIR Projektor: 
Klima, eroze a simulátor deště. 

Podcasty DZS on AIR - AKTION
Nebojte se studium prodloužit a vyjeďte 
studovat do zahraničí, říká ambasadorka DZS

Tip na Podcast DZS on AIR Za hranicí: 
O diplomce z podhůří Alp a rakouské němčině. 

https://www.dzs.cz/clanek/projektor-klima-eroze-simulator-deste-program-aktion-je-jako-startovaci-cara-pro-vyzkumniky
https://www.dzs.cz/clanek/nebojte-se-studium-prodlouzit-vyjedte-studovat-do-zahranici-rika-ambasadorka-dzs-v-podcastu
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AKTION úspěšně debutoval 
v Cenách DZS 2021.

Nominováno bylo celkem 6 
projektů programu AKTION, 
oceněn byl projekt Letní 
kolegia.

V kategorii jednotlivců vyhrál 
Cenu DZS stipendista 
programu AKTION Jan 
Valošek.

https://www.dzs.cz/sites/default/files/2022-04/Publikace-Ceny-DZS-2021_1.pdf
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aktion@dzs.cz

aktion.dzs.cz

Obraťte se na nás!

Lucie Heroutová

lucie.heroutova@dzs.cz
770 138 792

Sabine Borovanská

sabine.borovanska@dzs.cz
602 169 135 

Andreas Szelegowitz

andreas.szelegowitz@oead.at

mailto:aktion@dzs.cz
https://www.dzs.cz/program/aktion-ceska-republika-rakousko/vyjezdy-pobyty
mailto:lucie.heroutova@dzs.cz
mailto:sabine.borovanska@dzs.cz
mailto:andreas.szelegowitz@oead.at


JAN TRNKA

CEEPUS
(CENTRAL EUROPEAN EXCHANGE 

PROGRAMME FOR UNIVERSITY 

STUDIES)
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CEEPUS

▪ středoevropský výměnný program zaměřený na 
regionální spolupráci univerzit prostřednictvím tzv. 
univerzitních sítí

▪ 26 let trvání programu v České republice (založen 1993)

▪ Národní kancelář CEEPUS v každé členské zemi, 
Centrální kancelář CEEPUS v Rakousku
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ZEMĚ 
ZAPOJENÉ 
DO PROGRAMU 
CEEPUS

▫ Albánie

▫ Bosna a Hercegovina

▫ Bulharsko

▫ Černá Hora

▫ Česká republika

▫ Chorvatsko

▫ Maďarsko

▫ Moldavsko

▫ Severní Makedonie 

▫ Polsko

▫ Rakousko

▫ Rumunsko

▫ Slovensko

▫ Slovinsko

▫ Srbsko   

▫ univerzity v Kosovu

http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Flag_of_Albania.svg
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Flag_of_Bosnia_and_Herzegovina.svg
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Flag_of_Bulgaria.svg
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Flag_of_Montenegro.svg
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Flag_of_the_Czech_Republic.svg
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Flag_of_Croatia.svg
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Flag_of_Hungary.svg
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Flag_of_Moldova.svg
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Flag_of_Macedonia.svg
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Flag_of_Poland.svg
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Flag_of_Austria.svg
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Flag_of_Romania.svg
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Flag_of_Slovakia.svg
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Flag_of_Slovenia.svg
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Flag_of_Serbia.svg
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VÝHODY PROGRAMU CEEPUS

Jednoduché financování:
Stipendium vyplácí hostitelská země.

Cestovné může hradit vysílající VŠ.

Podpora
krátkodobých 
pobytů.

Uznávání studia
v rámci ECTS.

Vše online a přehledně 
na www.ceepus.info.

Stipendisté nehradí 
studijní poplatky.

Jednoduchá a rychlá 
organizace 

i administrativa.
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VÝHODY PROGRAMU CEEPUS

Důraz na „Joint Programmes“ a 
„Joint Degrees“.

Možnost 
dlouhodobé 

kontinuity 
projektů.

Individuální 
mobilita 
„freemover“.

Kontaktní osoba 
na hostitelské univerzitě.

Fyzická

Mobilita

Virtuální (online)

Hybridní (blended)



Α a Ω programu CEEPUS

www.ceepus.info

www.dzs.cz/ceepus

http://www.ceepus.info/
http://www.dzs.cz/ceepus
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MOŽNOSTI, KTERÉ PROGRAM NABÍZÍ

Mobility

Projekty 
= 

univerzitní 
sítě
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OPRÁVNĚNÍ ŽADATELÉ O STIPENDIUM, 
DRUHY A DÉLKA VÝJEZDŮ

Semestrální (3-10měsíční) a krátkodobé (1-2měsíční) studijní 
pobyty, letní školy (min. 6denní) a odborné exkurze (3-5denní).

Vysokoškolští studenti 
(v bakalářském, magisterském a doktorském studijním cyklu)



58

STIPENDIJNÍ SAZBY PRO FYZICKÉ POBYTY 
V ČESKÉ REPUBLICE V ROCE OD 2023

Studenti bakalářského a magisterského studijního cyklu

▪ 14 000 Kč / měs.

Studenti doktorského studijního cyklu

▪ 15 000 Kč / měs.

Letní školy / odborné exkurze (STE, STS)

▪ 3-10 dnů – 6 000 Kč

▪ 11-20 dnů – 10 000 Kč

▪ 21 dnů – viz výše

Akademičtí pracovníci

▪ 2-4 dny – 6 000 Kč

▪ 5-10 dnů – 10 000 Kč

▪ 11-20 dnů – 20 000 Kč

▪ 21-30 (31) dnů – 30 000 Kč
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TERMÍNY PRO PODÁVÁNÍ PŘIHLÁŠEK

V rámci 
univerzitní sítě

Mimo univerzitní 
sítě (freemover

CEEPUS)

zájemci o výjezd v zimním semestru 15. červen

zájemci o výjezd v letním semestru 31. říjen

zájemci o výjezd v zimním semestru 1. červenec
(ne do všech zemí)

zájemci o výjezd v letním semestru 30. listopad
(do všech zemí)
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POTŘEBNÉ DOKUMENTY PŘED 
VÝJEZDEM DO ZAHRANIČÍ

Studenti VŠ

Letter of Acceptance 

Letter of Recommendation (2x)

(popř. Equal status)

Studenti VŠ

ŽÁDNÉ

S VÝJIMKOU občanů nečlenských zemí 

programu - Equal status

V RÁMCI SÍTĚ: FREEMOVERS:
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POTŘEBNÉ DOKUMENTY PO NÁVRATU 
ZE ZAHRANIČÍ

Mobility Report

Letter of Confirmation

V RÁMCI SÍTĚ I FREEMOVERS:
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STIPENDIA PRO VYJÍŽDĚJÍCÍ

▪ vysílající VŠ může hradit stipendistům cestovné

▪ pobytové stipendium vyplácí přijímající instituce 

▪ výše stipendia viz www.ceepus.info

http://www.ceepus.info
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POVINNOSTI STIPENDISTŮ

▪ zodpovědnost za zdravotní pojištění a ev. zajištění víza

▪ dodržení minimální délky pobytu

▪ informování NCO v případě změn

▪ překryv pobytů a čerpání více grantů souběžně nepřípustné

▪ STUDENT: 
Přerušení pobytu je možné jen ve zvláštních případech a se souhlasem 
VŠ (např. Vánoce či zkouška z předešlého semestru). 
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Příklad dobré praxe

Markéta Červená



Dům zahraniční spolupráce (DZS)

Na Poříčí 1035/4, 110 00 Praha 1
+420 221 850 100
info@dzs.cz

dzs.cz

Facebook
Dům zahraniční spolupráce – DZS
Erasmus+ Česká republika
Evropské příležitosti pro mladé
Study in the Czech Republic

Instagram
@dzs_cz

Twitter
@dzs_cz

LinkedIn
Dům zahraniční spolupráce

YouTube
Dům zahraniční spolupráce DZS

Děkujeme 
za pozornost.

Kontakt:
jan.trnka@dzs.cz
ceepus@dzs.cz
www.ceepus.info 
www.dzs.cz/ceepus

http://www.facebook.com/dumzahranicnispoluprace
http://www.facebook.com/erasmusplusCR
http://www.facebook.com/mladezvakci
http://www.facebook.com/studyincz
http://www.instagram.com/dzs_cz/
http://twitter.com/dzs_cz
http://www.linkedin.com/company/dzs_cz/
http://www.youtube.com/channel/UCG0LN9Gh9Hjc2803QuuPoOw

