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VŠCHT PRAHA

Možnosti zahraničních stáží 



ERASMUS+ pro Ph.D. studenty

 Studijní pobyty (SMS) (3-12 měsíců) – předměty / 
bakalářská nebo diplomová práce 

 Praktické stáže (SMP) (2-12 měsíců) – pro studenty v 
doktorském studijním cyklu 
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ERASMUS+ Praktická stáž
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Výběr pracoviště:

1) Dle tématu disertační práce 

2) Dle doporučení školitele 

3) Univerzita, výzkumná organizace, firma zabývající se

výzkumem 

• Pracoviště NEMUSÍ být partnerskou univerzitou
VŠCHT, ale MUSÍ být v zapojené zemi

• Pozor na neoprávněné instituce (orgány EU, instituce 
spravující EU programy)

• Přihlašování: únor/březen, příp. 2.kolo během roku



ERASMUS+ Praktická stáž: Formuláře
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1) Papírová přihláška (Application form)
2) Studijní dohoda (Learning agreement for traineeship)
3) Jazykový certifikát
4) Výpis známek v AJ, + příp. kopie diplomu
5) CV a motivační dopis
6) Dohoda o uznání stáže (14 dní před odjezdem)
7) Online Language Assessment (OLS test, 14 dní před 

odjezdem)
8) Čestné prohlášení
9) Finanční dohoda (podpis 14 dní před odjezdem)
11) Pojištění léčebných výloh (doporučujeme +úraz, 

+odpovědnost)
Student: zajištění ubytování, pojištění, víza, ISP apod.



Stáže a stipendia - další programy a možnosti I
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• ATHENS (Advanced Technology Higher Education Network, Socrates)

=   týdenní intenzivní odborné kurzy na vybraných technických  

univerzitách v Evropě

- pro Mgr. studenty

- financování: doprava (do limitu), pobytové náklady (dle paušálu)

- termíny přihlašování: leden/září; běhy: březen, listopad 

• MOBI/FREE-MOVER
- mimo rámec existujících stipendijních programů

- pro Mgr. a PhD studenty, celoroční přihlašování

- výzkumné stáže, odborné workshopy, konference, školení, letní školy

- financování: výše stipendia dle délky pobytu, cílové země, účelu pobytu

- seznam partnerských institucí na webu, destinace: po celém světě

_Mimo Erasmus/_Přehled MoU_2016.pdf


Stáže a stipendia - další programy a možnosti II
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• MASTER DOUBLE DEGREE (DVOJÍ DIPLOM)
- 2 diplomy (od domácí a zahraniční univerzity)
- 5 nabídek:
a) Francie: „Chemical and Process Engineering“ (AJ/FJ)
b) Francie: různé obory (FJ)
c) Francie: „Applied Chemistry“ (Ústav organické chemie) (AJ)
d) Itálie: „Biotechnology“ (AJ)
e) Švýcarsko: „Drug Synthesis and Manufacturing“ (AJ)
- financování: stipendium Erasmus+, příp. free-mover

• DOKTORÁT POD DVOJÍM VEDENÍM („cotutelle“)
- 2 diplomy (od domácí a zahraniční univerzity)
- přehled partnerských institucí na webu

- financování: stipendium Erasmus+, free-mover, Francouzská 
ambasáda, Německá ambasáda, přijímající instituce

_Mimo Erasmus/_Přehled MoU_2016.pdf
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Stáže a stipendia - další programy a možnosti III

• DZS – Dům zahraniční spolupráce 
- CEEPUS (středoevropský program; Bc., Mgr., PhD) 

- AKTION (Rakousko; Mgr., PhD., post-doc)

- AIA – Akademická informační agentura (meziuniverzitní spolupráce po 
celém světě)

• DAAD (Německo; Bc., Mgr., PhD, mladí vědci) 

• Česko-bavorská vysokoškolská agentura (Bavorsko, Bc., Mgr., PhD, mladí 
vědci) 

• VISEGRAD FUND (V4 + Albánie, Černá Hora, Srbsko aj.; Mgr., PhD, mladí 
vědci) 

• ERASMUS MUNDUS (Evropa; společné studijní programy) 

• FULBRIGHT (USA; Mgr., PhD, mladí vědci) 
• The KELLNER FAMILY FOUNDATION (studium v UK, USA, NL, D, podpora 

vědeckých týmů)
• JOINT RESEARCH CENTRE (European Commission) – praktické stáže



Stáže a stipendia – důležité odkazy
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• VŠCHT/studium v zahraničí: http://www.vscht.cz/studium/studium-v-zahranici

• VŠCHT/aktuality (možnost odběru newsletteru): 

http://www.vscht.cz/studium/studium-v-zahranici/news

• ERASMUS+: http://www.vscht.cz/studium/studium-v-zahranici/erasmus-plus-studium

http://erasmusintern.org/

• DZS/AIA: http://www.dzs.cz/cz/akademicka-informacni-agentura/

• DAAD: https://www.daad.de/de/

• Česko-bavorská VŠ agentura:

http://www.uni-regensburg.de/bayhost/tschechien/index.html

• FULBRIGHT: http://www.fulbright.cz/

• Francouzský institut: http://www.ifp.cz/BGF-2016-DC

• ERASMUS MUNDUS: 

http://www.em-a.eu/en/erasmus-mundus/erasmus-mundus-master-
courses.html

• MŠMT: http://www.msmt.cz/mezinarodni-vztahy/stipendia-programy-a-projekty

• VISEGRAD FUND: http://visegradfund.org/home/

• Joint Research Centre: http://recruitment.jrc.ec.europa.eu/?type=TR

http://www.dzs.cz/cz/akademicka-informacni-agentura/
http://www.dzs.cz/cz/akademicka-informacni-agentura/
http://www.vscht.cz/studium/studium-v-zahranici/erasmus-plus-studium
http://erasmusintern.org/
http://www.dzs.cz/cz/akademicka-informacni-agentura/
https://www.daad.de/de/
http://www.uni-regensburg.de/bayhost/tschechien/index.html
http://www.fulbright.cz/
http://www.ifp.cz/BGF-2016-DC
http://www.em-a.eu/en/erasmus-mundus/erasmus-mundus-master-courses.html
http://www.em-a.eu/en/erasmus-mundus/erasmus-mundus-master-courses.html
http://www.msmt.cz/mezinarodni-vztahy/stipendia-programy-a-projekty
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