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Zahraniční oddělení



Typy programů

1.Erasmus+, praktické stáže (EU)

2.Meziuniverzitní dohody (vybrané 

světové univerzity)

3.CEEPUS (střední a východní Evropa)

4.Mezinárodní smlouvy (svět)

5.Fulbright (USA)

6.AKTION (Rakousko)

7.DAAD (Německo)

8.Česko-německý fond 

budoucnosti (Německo)

9. Česko-bavorská vysokoškolská 

agentura

10.Visegrad (Visegrádská 4, bývalá 

Jugoslávie, Arménie, Ázerbájdžán, 

Bělorusko, Gruzie, Moldavsko)

11. Letní/zimní školy

12. Cotutelle

13.Norské fondy a fondy EHP (Island, 

Lichtenštejnsko, Norsko)



Kdo je administruje?

Program / forma 

výjezdu
Administrativa Země výjezdu

Meziuniverzitní dohody FHS, RUK
Austrálie, Brazílie, Francie, Izrael, Kanada, Mexiko, Německo, Nový 

Zéland, Rakousko, Švýcarsko, USA

Mezinárodní smlouvy AIA DZS, FHS, RUK Svět

Erasmus+ FHS, EK EU (programové země)

AKTION DZS, FHS Rakousko

CEEPUS FHS, DZS Střední a východní Evropa

Cotutelle FHS, RUK EU, Svět

Česko německý fond 

budoucnosti

Sekretariát Česko-německého 

fondu budoucnosti
Německo

Visegrádský fond International Visegrad Fund
Visegrádská 4, bývalá Jugoslávie, Arménie, Ázerbájdžán, Bělorusko, 

Gruzie, Moldavsko



Uzávěrky
(pobyt je třeba plánovat s alespoň semestrálním předstihem)

Typ studijního pobytu Uzávěrka přihlášek Semestr výjezdu

AKTION 15/03 + 31/10
ZS následujícího ak. roku + LS téhož ak. 

roku

CEEPUS – v rámci sítě:

– free-movers:

červen + říjen

30/11

ZS následujícího ak. roku + LS téhož ak. 

roku

LS téhož ak. roku 

Česko německý fond 

budoucnosti
31/1 následující ak. rok

Fond mobility UK říjen + březen LS téhož ak. roku + ZS následujícího

Meziuniverzitní dohody
během roku (dle 

destinace)
následující ak. rok

Mezinárodní dohody
v průběhu ak. roku 

(často na podzim)

Soutěž FHS na podporu mobilit prosinec, květen, (říjen)
LS téhož ak. roku a ZS následujícího + ZS 

následujícího

Visegrádský fond 31/01 následující ak. rok 

Fulbright 01/09 následující ak. rok 



Základní dokumenty

Plánování výjezdu: minimálně s předstihem 1 semestru

1) Životopis

2) Motivační dopis / studijní/výzkumný záměr

3) (Seznam předběžně vybraných předmětů)

4) Potvrzení o studiu / výpis studijních výsledků + studijní průměr 
za předchozí studium

5) Doklad o jazykové způsobilosti (TOEFL, IELTS, Cambridgeské 
zkoušky…)

6) Doporučení školitele / (Potvrzení vysílající instituce)

7) Doklad o přijetí / akceptační dopis / příslib přijetí od 
akademického pracovníka přijímající instituce



Jak si správně vybrat? 

Chci jet spíše

Do Evropy

• Erasmus+

• CEEPUS

• Visegrad

Do německy mluvících zemí

•AKTION

•DAAD

•Č-N fond budoucnosti

Do jiných světových zemí

• Meziuniverzitní dohody

• Mezinárodní smlouvy

Obsah pobytu

Studium

• Meziuniverzitní 
dohody

• Cotutelle

Výzkum

•Fond mobility UK

•AKTION

Praktická stáž

• Erasmus+



Typy studijních pobytů

• Výměnné programy: Jejich prostřednictvím se hlásíte na 
konkrétní univerzitu. Stipendium součástí jen v některých 
případech.

• Stipendijní programy: Žádáte o stipendium na již zajištěný 
pobyt na zahraniční instituci.

• Free-mover: Přijímající instituci si hledáte sami a sami si 
zajistíte přijetí, až poté lze žádat o financování pobytu.

http://www.cuni.cz/UK-4251.html


Evidence stáží

• Všechny zahraniční pobyty je třeba evidovat v SIS –
novou stáž založíte kliknutím na sekci evidence stáží, nová a 
vyplníte všechny povinné údaje

• Po evidování musí být schválena – doktorské odd. schvaluje 
většinu z nich, na zahraničním odd. schvalujeme stáže, které 
jsou administrovány přes nás

• Vždy od Vás budeme potřebovat Confirmation of
Study/Research period! Confirmation si necháte podepsat a 
orazítkovat ideálně poslední den pobytu (většinou ho 
podepisuje místní koordinátor, případně Váš školitel). Po 
příjezdu ho nahrajete také do SIS – evidence stáží, upravit stáž, 
lupa (symbol), procházet, ulož, nahrát soubor



Kde hledat informace?

• Informační brožura FHS o studiu v zahraničí

• UK – FAQ

• Internetové stránky zahr. odd. FHS UK: kontakty a konzultační 

hodiny zahraničního oddělení, obecné informace o studiu v zahraničí, 

důležité aktuality, výsledky výběrových řízení, dlouhodobé nabídky aj.

• Moodle

• Nástěnka v SIS (Nástěnka – Zahraniční oddělení): aktuální výběrová 

řízení a uzávěrky, jednorázové nabídky, informace o konferencích

• Facebook aktuality, uzávěrky a výsledky výběrových řízení

• Nástěnka v 6. patře (naproti kanceláři zahraničního oddělení): obecné 

informace

• Newsletter: zašlete e-mail na adresu zahranicni@fhs.cuni.cz a v poli 

předmět uveďte PRIHLASIT. 

http://fhs.cuni.cz/FHS-161-version1-studium_v_zahranici.pdf
http://www.cuni.cz/UK-4798.html
fhs.cuni.cz/FHS-12.html
moodle.fhs.cuni.cz
https://is.cuni.cz/studium/
https://www.facebook.com/ZahranicniOddeleniUKFHS


Financování

• Stipendijní programy: CEEPUS, Visegrádský fond, AKTION, Česko-

německý fond budoucnosti, Fulbright…  aktuální nabídka

• Mnoho programů nárok na stipendium nezakládá / pobyt si 

zajišťujete sami 

• Možnosti financování:

• UK: Fond Mobility UK

• FHS: fakultní soutěž o finanční příspěvek

• Granty (oddělení vědy a výzkumu)

• Fondy a nadace

http://www.cuni.cz/UK-4793.html
http://fhs.cuni.cz/FHS-11.html
http://www.cuni.cz/UK-4797.html


Fond mobility UK

Cílem FM UK je finanční podpora mimo jiné pro:

• studium na zahraniční univerzitě v délce jeden až dva semestry

• krátkodobé vědecké a výzkumné pobyty v zahraničí (alespoň 1 měsíc)

Pouze pro studenty prezenční formy studia!

Dokumenty: aplikace pro podávání žádostí + další požadované 
dokumenty (seznam naleznete přímo ve formuláři, obvykle doklad o přijetí, 
doporučení, motivační dopis)

Výběrové řízení: 1. kolo na FHS UK, 2. kolo RUK (rada Fondu mobility 
UK)

Výše příspěvku: nejvýše 50 % předpokládaných výdajů

Uzávěrky: březen (polovina), říjen (začátek)

Bližší informace zde

https://idpverso.is.cuni.cz/idp/Authn/UserPassword
http://fhs.cuni.cz/FHS-653.html#3


Fakultní soutěž o finanční podporu 
studijních pobytů v zahraničí

• Finanční podpora pro studenty vyjíždějící na studijní/výzkumný pobyt v 
zahraničí, jenž nebude plně pokryt z jiných stipendií/grantů/fondů.

Dokumenty: žádost o příspěvek, akceptační dopis, motivační dopis / 
studijní záměr, CV, doporučení školitele (není třeba dokládat 
dokumenty, které má již zahr. odd. k dispozici)

Výběrové řízení: na základě předložených dokumentů probíhá na zahr. 
odd. FHS

Výše příspěvku: v Evropě se řídí programem Erasmus+ (průměrně 
10.000 Kč / měsíc), mimo Evropu nejvýše 20.000 Kč / měsíc

Uzávěrky: prosinec, květen, (říjen)

Bližší informace zde

http://fhs.cuni.cz/FHS-653.html#2


1) ERASMUS+

Studijní pobyt na některé z partnerských univerzit x praktická 
stáž v libovolné instituci

Země výjezdu: EU + Norsko, Island, Lichtenštejnsko, Turecko, 
Makedonie

Délka pobytu: 2–12 měsíců (praktická stáž)

Výběrové řízení: FHS

Dokumenty k výběrovému řízení: CV, plán stáže, doporučení 
školitele, zvací/akceptační dopis z přijímající instituce

Stipendium: průměrně 500 €/měsíc, liší se podle zemí

Uzávěrka přihlášek:  únor/září (jen studijní pobyty, na stáže 
můžete přihlášky podávat průběžně

Bližší informace zde

http://fhs.cuni.cz/FHS-987.html


2) Meziuniverzitní dohody

Země výjezdu: Austrálie, Brazílie, Francie, Izrael, Kanada, Mexiko, 
Německo, Nový Zéland, Rakousko, Švýcarsko, USA

Délka pobytu: 1 semestr

Výběrové řízení: předvýběr na fakultě, konečný výběr na OZV 
RUK.

Dokumenty k výběrovému řízení: CV, motivační dopis, studijní 
plán,  doporučení školitele, výpis studiích výsledků za celé VŠ 
studium (+ studijní průměr), doklad o jazykové způsobilosti, 
příslib přijetí od akademického pracovníka partnerské 
univerzity

Stipendium: odpuštění školného, další dle konkrétní smlouvy.

Bližší informace zde

http://fhs.cuni.cz/FHS-160.html


3) CEEPUS

Země výjezdu: střední a východní Evropa

Studijní program: 

a) Síť (Ethics and Politics in the European Context): výběrové řízení na FHS 
(Ph.D. Aplikovaná etika, příp. ostatní Ph.D.)

b) Free-mover

Výběrové řízení: CEEPUS + zahr. uni / zahraniční oddělení FHS 

Požadované dokumenty:

a) online přihláška, studijní záměr v AJ/NJ a ČJ, strukturované CV, doporučení 
vyučujícího UK FHS – pro zahr. odd. FHS

b) online přihláška, Letter of Acceptance, 2 x Letter of Reccommendation (z FHS) 
– pro národní kancelář CEEPUS

Stipendium: vyplácí hostitelská země, cestovné domácí univerzita

Uzávěrka přihlášek:

a) červen (pro ZS) / říjen (pro LS)

b) 30/11 (pouze pro LS)

Bližší informace zde

http://www.ceepus.info/


4) Mezinárodní smlouvy

Administruje Akademická informační agentura při Domu zahraniční 
spolupráce MŠMT ČR (AIA DZS).

Země výjezdu: svět

Výběrové řízení: 

• rozpis kvót: 1. kolo na FHS, 2. kolo na OZV RUK

• výběrové řízení: pořádá přímo AIA
Dokumenty k výběrovému řízení: přihláška = Návrh na vyslání / 

Žádost o přiznání stipendia + další přílohy dle konkrétní nabídky

Stipendium: přiděluje přijímající země, cestovné proplácí na 
požádání domovská univerzita.

Bližší informace zde

http://www.dzs.cz/cz/akademicka-informacni-agentura/53_mezinarodni_smlouvy-formular/
http://www.dzs.cz/cz/akademicka-informacni-agentura/42_mezinarodni_smlouvy-uvod/


5) Fulbright

• celé studium x krátkodobý, např. výzkumný pobyt (statut visiting research
student)

Země výjezdu: USA

Výběrové řízení: Fulbrightova komise (3 kolové)

Dokumenty: kopie diplomu a vysvědčení spolu s oficiálním výpisem 
studijních výsledků, vyplněný formulář Report on Proficiency in English, 
podepsaný formulář Signature Form, CV, 3 doporučující dopisy, TOEFL, 
GRE General Test, pozvání a souhlas americké strany

Stipendium: na 1 akademický rok (9 měsíců), pokrývá životní náklady, 
zdravotní pojištění a zpáteční letenku. U studentů kategorie degree
stipendium hradí i školné do výše maximálně 15.000 $.

Uzávěrka přihlášek: 01/09

Bližší informace zde

http://www.fulbright.cz/stipendium-pro-postgradualni-studium


6) AKTION
ČR – Rakousko: spolupráce ve vědě a 
vzdělávání

* studijní a výzkumné pobyty (1–5 měsíců) za účelem přípravy disertační práce; pro 
studenty do 35 let

Země výjezdu: Rakousko

Výběrové řízení: výběr provádí česko-rakouská komise (zástupci ministerstev 
školství a univerzit obou zemí) 

Dokumenty: žádost (online) + příslib přijetí rakouského vysokoškolského 
pedagoga, u něhož uchazeč hodlá studovat, doporučení od dvou různých 
pedagogů české VŠ, přehled klasifikovaných studijních výsledků; podmínka: 
dostatečná znalost NJ x AJ

Stipendium: 940 €/měsíc

Uzávěrka přihlášek: 15. 3. (ZS následujícího ak. roku) a 31. 10. (LS stejného ak. 
roku) 

Bližší informace zde

• letní jazykové školy v ČR: účast českých a rakouských studentů, 3 týdny, poplatek 
3.000 Kč

http://www.dzs.cz/cz/aktion-ceska-republika-rakousko/


7) DAAD (Deutscher Akademischer
Austausch Dienst)

• výzkumná stipendia pro doktorandy a mladé vědce na:

• výzkumný pobyt v délce 7–10 měsíců na německé VŠ s 
cílem dokončit poté doktorské studium v ČR;

• výzkumný nebo vzdělávací pobyt na německé VŠ v délce 
1–6 měsíců bez formálního zakončení (nevedoucí k získání 
akademického titulu).

Země výjezdu: Německo

Stipendium: 750–1.000 € měsíčně

Uzávěrka: 15/11

Bližší informace zde

http://www.daad.cz/?menu=8


8) Česko-německý fond budoucnosti 

• práce na konkrétním projektu s českoněmeckou tematikou 
(výstupem 20 stran)

Země výjezdu: Německo

Výběrové řízení: ČNFB + zahr. univerzita

Dokumenty k výběrovému řízení: vyplněný formulář, CV, 
nástin projektu (s česko-německou tématikou), kopie 
maturitního vysvědčení, přehled o dosavadním průběhu 
studia, doporučení školitele, potvrzení o přijetí, osvědčení o 
znalosti jazyka, plánovaný rozvrh přednášek, seminářů, kurzů 
atd.

Stipendium: přiděluje ČNFB (10 x 650 € + 650 €)

Uzávěrka přihlášek: 31/01 (pro následující ak. rok)

Bližší informace zde

http://www.fondbudoucnosti.cz/pro-zadatele/zadost-o-stipendium/


9) Česko-bavorská vysokoškolská 
agentura

• Stipendia na letní/zimní školy a jazykové kurzy v 
Bavorsku

• Žádat mohou studenti, doktorandi, vyučující a vědci veřejných vysokých škol 
z České republiky

• Podání žádosti: možné průběžně (do vyčerpání finančních prostředků

• Bližší informace zde

• Roční stipendia pro studenty a absolventy 
vysokých škol

• Stipendium je určeno k financování navazujícího magisterského, doktorského 
nebo postdoktorského studia či delšího studijního pobytu na bavorské 
veřejné vysoké škole.

• Stipendium může být následně na základě žádosti maximálně dvakrát 
prodlouženo (dohromady na tři roky).

• Uzávěrka přihlášek: 01/12

• Bližší informace zde

http://www.btha.cz/cs/stipendia/jazykove-a-odborne-kurzy-v-bavorsku
http://www.btha.cz/cs/stipendia/studium-v-bavorsku


10) Visegrad

Země výjezdu: Visegrádská 4, bývalá Jugoslávie, 
Arménie, Ázerbájdžán, Bělorusko, Gruzie, Moldavsko

Výběrové řízení: zahraniční univerzita + kancelář VF 

Dokumenty k výběrovému řízení: akceptační dopis, 
kopie ověřeného překladu diplomu do angličtiny, 
doporučující dopis a plán studia/výzkumu

Stipendium: 2.300 € / semestr, přiděluje VF

Uzávěrka přihlášek: 31/01

Bližší informace zde

http://visegradfund.org/scholarships/


Cotutelle

•doktorát pod dvojím vedením (2 školitelé)

• student je zapsán k řádnému studiu na obou 
institucích, na každé z nich tráví část studia a po 
ukončení získává doktorský titul, který je platný v 
obou zemích.

•Kuchařka: jak na cotutelle

http://fhs.cuni.cz/FHS-920.html


Kontakty

Véronique Lowther-Harris (studenti vyjíždějící do zahraničí)

Lenka Lukešová (přijíždějící zahraniční studenti)

• Konzultační hodiny - Před návštěvou zahraničního 
oddělení, prosím, zkontrolujte aktuální změny 
konzultací

• Internetové stránky

• Facebook: Zahraniční oddělení FHS UK

• E-mail: zahranicni@fhs.cuni.cz

http://fhs.cuni.cz/FHS-111.html
http://fhs.cuni.cz/FHS-12.html
https://www.facebook.com/ZahranicniOddeleniUKFHS
mailto:zahranicni@fhs.cuni.cz

