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PROČ
ZA STUDIEM A PRAXÍ
DO ZAHRANIČÍ?
Naučím se cizí jazyk!
Budu mít širší rozhled a větší možnosti!
Získám nezávislost!
Poznám nové přátele!
Poznám jinou zemi a její kulturu!
Rozšířím si profesní znalosti!
Vyberu si v rámci oboru zajímavé předměty!
Naučím se nové věci!

LLP ERASMUS
Co musím vědět, pokud chci vycestovat na studijní či
pracovní pobyt v rámci ERASMU?
1. Studijní pobyt:
• Student může studovat prezenční, kombinovanou i distanční formou studia.
• Student musí být zapsán minimálně ve druhém roce vysokoškolského studia.
• Student může být občanem jakékoliv země, ale musí studovat
v České republice v akreditovaném studijním programu.
Podmínky:
• Délka studijního pobytu je minimálně 3 měsíce (nebo jeden celý
akademický trimestr) a maximálně 12 měsíců.
• Studijní pobyt se musí realizovat na základě bilaterální smlouvy
mezi institucemi, které vlastní Erasmus University Charter.
• Student nesmí před nebo během pobytu v zahraničí studium na
domácí vysokoškolské instituci přerušit nebo ukončit.
• Student neplatí žádné poplatky zahraniční instituci za výuku,
zkoušky, přístup do knihoven nebo laboratoří, nicméně zahraniční instituce může požadovat zaplacení malých částek stejně jako
od domácích studentů např. za členství ve studentských uniích, či
za fotokopie.
• Student musí být před odjezdem vybaven schváleným a podepsaným plánem studia na zahraniční instituci (studijní smlouvou).
• Po ukončení studia na zahraniční instituci si musí student vyžádat
potvrzení o délce studia a výpis výsledků zkoušek.
• Splní-li student předepsané povinnosti, pak mu musí být studijní
pobyt Erasmus domácí institucí plně uznán.

2. Pracovní stáž:
• Student, který vyjíždí na pracovní stáž do zahraničí, musí být
zapsán do akreditovaného bakalářského, magisterského nebo
doktorského studijního programu na vysoké škole.
• Studovat může prezenční, kombinovanou i distanční formou studia.

• Student může studovat jakýkoliv ročník studia.
• Student může být občanem jakékoliv země, ale musí studovat
v České republice v akreditovaném studijním programu.
Podmínky:
• Minimální délka pracovní stáže jsou 3 měsíce, maximální 12 měsíců.
• Pracovní stáž se musí uskutečnit v podniku, školícím, výzkumném středisku nebo i v jiné organizaci.
• Jedná se o práci na plný pracovní úvazek podle předem dohodnutého pracovního plánu.
• Podmínkou pracovní stáže není bilaterální smlouva.
!! Přihlášky se podávají v závislosti na termínech přijímajících institucí (zpravidla na zimní semestr v dubnu/květnu a na letní semestr
v listopadu/prosinci) !!

Kam v rámci programu LLP Erasmus?
• Universität für Bodenkultur Wien
• Georg - Augustus Universität Göttingen
• Technische Universität Kaiserslautern
• Technische Universität München
• Universität Kassel
• Universitá degli Study di Firenze
• Szkola Glowna Gospodarstwa Wiejskiego Warsaw
• Uniwersytet Przyrodniczy we Wroclawiu
• Uniwersytet TechnologicznoPrzyrodniczy Bydgoszcz
• West Pomeranian University of Technology Szczecin
• Ion Ionescu De La Brad Universitatea Iasi
• Universitatea De Stiinte Si Medicina Veterinara a Banatului
Timisoara
• Universitatea Polytehnica Din Timisoara
• 'e Faculty of Agriculture and Life Sciences of the University of
Maribor
• Süleyman Demirel Üniversitesi Isparta
• Akdeniz Üniversitesi Antalya
• Groupe ISA Lille

CEEPUS
Jak postupovat, chci-li programu CEEPUS využít?
1. Zkontrolujte, zda splňujete následující podmínky:
• stipendia jsou určena pro studenty řádného denního studia a učitele (full-time, tedy na plný úvazek),
• nelze žádat o stipendium do země Vašeho státního občanství,
• stipendia nemohou být poskytnuta na výzkum s výjimkou diplomových nebo doktorských prací, ale mohou být udělena i za účelem praktického výcviku.
Studenti bakalářského a magisterského studijního cyklu:
• státní občanství členské země CEEPUS nebo equal status,
• věk bez omezení,
• ukončení 2. semestru řádného studia,
• minimální doba pobytu na zahraniční stáži jsou tři měsíce, maximální celková doba pobytu činí 10 měsíců; pobyt kratší než tři
měsíce je třeba zdůvodnit v poli Motivation přihlášky. V Motivation se uvádí náplň stáže - ta je dána projektem dané sítě.
Studenti doktorského studijního cyklu:
• státní občanství členské země CEEPUS nebo equal status,
• věk bez omezení,
• minimální doba pobytu je 21 dní.

2. Poraďte se s kontaktní osobou sítě CEEPUS
na své univerzitě
V případě, že fakulta není zapojena do vhodné sítě CEEPUS, přihlaste se jako tzv. freemover - přednost však mají stáže v rámci
sítí.

3. Vyplňte přihlášku
Prvý krok: zaregistrujte se na stránce programu www.ceepus.
info - úředním jazykem programu je angličtina.
Druhý krok: vyplňte online přihlášku.
V případě, že fakulta není zapojena do vhodné sítě CEEPUS, přihlaste se jako tzv. freemover - přednost však mají stáže v rámci
sítí
Elektronické přihlášky se podávají: na LS do 31.10., na ZS do 15.
6., Freemovers do 30.11.

Kam můžete v rámci naší sítě CEEPUS vycestovat?
• Universität für Bodenkultur Wien
• Agricultural University of Tirana
• University of National and World Economy So5a
• University of Montenegro
• University of Zagreb
• J.J.Strossmayer University in Osijek
• University of Debrecen
• Szent István University Gödöllö
• University of Prishtina
• University Sts.Cyril and Methodius - Skopje
• Uniwersytet Przyrodniczy we Wroclawiu
• Koszalin University of Technology
• Universitatea Polytehnica Din Timisoara
• University of Oradea
• SPU Nitra
• University of Novi Sad

Transformační a rozvojové programy MŠMT:
Proč jsou Rozvojové programy vhodné pro doktorandy?
Doplňují mobility, které probíhají v rámci mezinárodních programů
také formou studentských výjezdů tzv. „freemovers“. Tato forma je
vhodná zejména pro studenty doktorandského studia. Studenti si
tak mohou zvolit pro svou odbornou praxi či studijní pobyt instituci,
která tematicky odpovídá specializovanému zaměření doktorského
studia a je ve vazbě na téma zpracovávané doktorské disertační práce. U těchto studentů je též snazší garance kvality výběru a obsahu zahraničních pobytů - studenti musí nejprve konzultovat výběr
přijímající instituce, optimální délku (minimum je 1 měsíc) a obsah
pobytu i předpokládané výstupy se svými školiteli. Studenti budou
vyjíždět na partnerská zahraniční pracoviště, absolvovat stáže a konzultace se zahraničními odborníky a sbírat materiály pro zpracování
disertačních prací. Dále budou moci využívat těchto pobytů také k
absolvování kurzů s mezinárodní tematikou, které nejsou u nás běžně nabízeny. Výjimečně budou jako tzv. „freemovers“ vysíláni i nejlepší studenti magisterských oborů studia, kteří pro svou mobilitu
nemohou využít žádný jiný z nabízených programů.
Mobility v rámci rozvojových programů jsou vázány na schválený
projekt Zemědělské fakulty Jihočeskou univerzitou. V současnosti
je nutné uvést plánované mobility vždy na následující kalendářní rok
již při podávání projektu v srpnu daného roku. Studenti, kteří nemají
plánovanou mobilitu přímo v projektu, mají možnost využít uvolněná místa (jsou-li).

Plánujete-li uskutečnit mobilitu v příštím kalendářním roce,
je třeba výjezd nahlásit na zahraniční oddělení ZF nejpozději
do konce června.

AKTION:
Stipendia Aktion a k čemu je lze využít?
Stipendia lze využít ke studijním či výzkumným pobytům v Rakousku na státních univerzitách a odborných vysokých školách.

Semestrální stipendia a krátkodobá výzkumná stipendia:
Cílová skupina:

studenti magisterských/doktorských studijních programů a akademičtí pracovníci

Účel:

studenti pouze pro přípravu diplomové nebo
disertační práce, VŠ učitelé pro krátkodobé
výzkumné pobyty

Věková hranice:

do 35 let

Doba trvání:

semestrální stipendia 1 - 5 měsíců
krátkodobé výzkumné pobyty 1 - 3 měsíce

Termíny
pro podávání
žádostí

15. 03. pouze na zimní semestr
31. 10. pouze na letní semestr

Stipendia pro zpracování disertační práce v tandemu:
Cílová skupina:

studenti doktorských studijních programů

Účel:

pro zpracování disertační práce v tandemu,
tj. jeden student z ČR a jeden z Rakouska

Věková hranice:

do 35 let

Doba trvání:

1 - 5 měsíců v jednom akad. roce (celková
doba projektu je až 2 roky) a žádost
o stipendium musí být součástí návrhu
projektu)

Termíny
pro podávání
žádostí:

15. 4. na 2 následující akademické roky

Administraci programu AKTION vykonává Jednatelství AKTION se
sídlem v Praze

Zpracovali:
doc. Ing. Petr Konvalina, Ph.D.
proděkan pro vnější vztahy
Ing. Markéta Fusková
referent pro zahraničí

Jako první krok pro přihlášení se k mobilitě zajišťované Zemědělskou fakultou Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích
vyplňte přihlášku (ke stažení na webu Oddělení vnějších vztahů ZF).

http://www.zf.jcu.cz/vnejsi-vztahy

