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Co je AKTION?
Stipendijní nabídka
 Jak vyplnit žádost o stipendium?
 Jak probíhá výběrové řízení?
 Co se děje po schválení stipendia?
Letní kolegia
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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, 
Náměst í 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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AKTION již 
podpořil přes 
7 500 stipendistů 
a 1 200 projektů.
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Stipendijní nabídka
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Kdo si může 
zažádat  o 
st ipendium?
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Stipendijní pobyt  je možné 

realizovat  pouze na jedné z 

oprávněných inst itucí.

Studenti

- řádně zapsaní na jedné z oprávněných 
inst itucí

Občané EU, EHP a Švýcarska

Cílové skupiny

VŠ učitelé

- řádně zapsaní na jedné z oprávněných 
inst itucí
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Kromě toho lze pracovat  v 

archivech, knihovnách, 

muzeích nebo výzkumných 

inst itucích

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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Stipendijní 
kategorie
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Studenti

Semestrální a 
krátkodobá st ipendia

Stipendijní výzvy

Habilitační 
st ipendia

• 1-3 měsíční 
výzkumná st ipendia 

• Jednoměsíční 
st ipendia

VŠ učitelé Postdoktorandi

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/sites/default/files/2021-11/AKTION_V%C3%BDzva_V%C5%A0%20u%C4%8Ditel%C3%A9_1.pdf
https://www.dzs.cz/sites/default/files/2021-11/AKTION_V%C3%BDzva_Jednom%C4%9Bs%C3%AD%C4%8Dn%C3%AD%20stipendia.pdf
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Cílová skupina
• Student i MSP
• Student i DSP

Semestrální stipendia

Účel
Příprava závěrečné 
práce

Délka
1 - 5 měsíců

V průběhu jedné etapy studia je možné podat žádost 
o stipendium pouze jednou.
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Cílová skupina
VŠ učitelé

Krátkodobá výzkumná stipendia

Účel
Krátkodobé 
výzkumné/ přednáškové 
pobyty

Délka
1 – 3 měsíců

O jednoměsíční pobyty je možné ucházet se 
opakovaně
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Cílová skupina
Postdoktorandi

Habilitační stipendia

Účel
Příprava již částečně 
rozpracované 
habilitační práce

Délka
1 – 5 měsíců

Ucházet se mohou postdoktorandi do 10 let po 
absolvování doktorského studia
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Výše st ipendia
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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/
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Termíny pro 
podání žádost i 
o st ipendium
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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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Stipendijní 
žádost
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Výzkumný záměr

Tipy, jak kolonky 
vyplnit, když si 
nevíte rady:

Zkontaktujte svého 
školitele/vedoucího 

práce/vedoucího 
katedry

Určete si cíl/e 
Vašeho 

stipendijního 
pobytu

Podrobně popište, 
co a jak budete 

zkoumat
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Pro OeAD je pro délku 

pobytu určující 16. den v 

měsíci!

Délka stipendijního pobytu

Doba na realizaci výzkumného záměru

Časové možnosti školitele

Podmínky OeAD, ubytování,…

Termín dopředu promyslete 

a považujte ho za závazný!

St ipendium v Rakousku 

není možné prodloužit .

https://oead.at/de/nach-oesterreich/scholars/vor-der-anreise/stipendienbedingungen/
https://www.oeadstudenthousing.at/en/
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Příslib přijetí

• od rakouského 
školitele

• se závazným 
termínem 
st ipendijního pobytu

• vyjádření školitele

Povinné přílohy

Doporučující dopis/y

• jeden až dva 
(dle kategorie)

• od pedagogů 
domácí VŠ

Dodatek k diplomu

• v EN či DE

• součást í 
diplomu

Studijní výsledky

• za ukončenou 
etapu studia

• za neukončenou 
etapu studia

Evidenční formulář

• podpis 
žadatele

• podpis 
studijního/
zahraničního 
oddělení 
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Výběrové 
řízení
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Hodnocení probíhá na 

základě podané žádost i, 

pohovor probíhá pouze 

u habilitačních st ipendií

Výběrové řízení

Žádosti hodnotí výběrová stipendijní komise.

tři kritéria 
hodnocení:

kritérium 
formálnosti

kritérium 
věrohodnosti

kritérium 
odbornosti
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Stavy žádost i se 

ukazují přímo v 

žádost i na 

www.scholarships.at

Průběh výběrové řízení

kontrola 
formálnosti 

a věrohodnosti 
probíhá v 
kanceláři 

AKTION v DZS

žádosti hodnotí 
vždy 2 experti 

finální posouzení 
žádosti na 

zasedání výběrové 
stipendijní komise

vyrozumění 
uchazeče

http://www.scholarships.at/
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Emailem

Výsledky výběrového řízení

Počet přiznaných 
měsíců na webu 
AKTION

Šest týdnů 
od podání 
žádosti

https://www.dzs.cz/program/aktion-ceska-republika-rakousko/vyjezdy-pobyty#vysledky-vyberovych-rizeni
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OeAD -
Rakouská 
výměnná 
služba
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Potvrzení o 
přiznání stipendia

OeAD – hlavní kontakt během pobytu v 
Rakousku

Přijetí na 
vybranou školu

Vyplácení 
stipendia

Ubytování

Pojištění
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Závěrečná zpráva z pobytu

Měsíc před vyplacením 
posledního stipendia zaslat 

na OeAD elektronicky 
podepsanou zprávu z pobytu 

potvrzenou rakouským 
školitelem 

Přeposlat závěrečnou zprávu 
také na aktion@dzs.cz a to 

nejpozději měsíc po ukončení 
stipendijního pobytu

mailto:aktion@dzs.cz
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Úspěšnost
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Letní kolegia



36

• Termín podání žádost i 
do 30. dubna 

• Náplň kurzu odpovídá 4 ECTS

• Účastnický poplatek 3 000 Kč

Letní kolegia

- přihláška se podává u pořadatelské VŠ

- více informací na webu AKTION

dvou/třítýdenní 
jazykové kurzy 
pořádané v ČB 
a Poděbradech

pro studenty všech 
vědních oborů

čeští a rakouští 
studenti se učí 
jazyk sousední 

země NJ, ČJ

důraz na rozvíjení 
komunikačních 

dovedností

výuka v tandemu, 
přednášky, 
semináře

autorská čtení, 
exkurze, výlety 

https://www.dzs.cz/program/aktion-ceska-republika-rakousko/vyjezdy-pobyty#letni-kolegia
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Chcete vědět více o AKTIONu?

Stipendista Jan Valošek získal Cenu 
DZS v kategorii Jednotlivci –
účastník vyjíždějící z ČR. 
Více info v Publikaci

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/sites/default/files/2022-04/Publikace-Ceny-DZS-2021_1.pdf
https://www.dzs.cz/clanek/nebojte-se-studium-prodlouzit-vyjedte-studovat-do-zahranici-rika-ambasadorka-dzs-v-podcastu
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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


Dům zahraniční spolupráce (DZS)
Na Poříčí1035/4, 110 00 Praha1

+420 221 850100
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.

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
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