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VÝZVA

Pošleš nám fotku?

Vybrané fotky
v Newsletteru
nám zaslali naši
studenti, kteří
vycestovali s VUT
do zahraničí.
Máš také
autentickou fotku
ze zahraničního
pobytu?
Pošli nám ji
a pomoz
tak v tvorbě
obsahu!
Kontaktní email:
David Gurník
gurnik@vutbr.cz

KURZY

VYJEĎ.CZ

NABÍDKA

Best Brno

Vyjeď!

Erasmus Student
Network VUT Brno

Akademické kurzy BEST. Pokud jsi student
FP, FEKTu, FSI, FASTu, FITu nebo FA na VUT
v Brně, máš možnost vycestovat na krátkodobý akademický kurz a to díky mezinárodní studentské organizaci BEST, která
působí ve 33 zemích Evropy, můžeš vyjet
do zahraničí na týden až čtrnáct dní dlouhé vzdělávací kurzy. Kurzů je v jednotlivých
sezónách pořádáno několik, vybírat můžeš
z široké nabídky, kterou najdeš ZDE.

„Když jsem studovala design interiéru,
tvorbu nábytku a dřevěných konstrukcí,
byla jsem díky Erasmu na pracovní stáži
v Mariboru ve Slovinsku. Můj trapas prožili možná všichni, co se snažili domluvit
slovinsky. Neustále totiž píšou a používají
slovo „otrok“. Jednoho dne jsem to už
nevydržela a zeptala se v práci, co to je
za blbost, že mají ve Slovinsku otroky.
Vysmáli se mi a vysvětlili mi můj omyl.
Slovinsky „otrok“ totiž znamená dítě.
Jinak bylo ale Slovinsko super. Navrhla
jsem tam kolekci sedacího nábytku
a vyrobila prototyp židle, o kterou je teď
zájem i v zahraničí.“

Škola ti nedává dost? Chceš rozvinout
své znalosti a schopnosti? Rád bys zlepšil svoji angličtinu nebo jiné jazyky? Byl
jsi na Erasmu a chceš zůstat v kontaktu
s mezinárodními studenty? Tak čti dál!

Board of European Students
of Technology

Nabíráme studenty!
Více informací naleznete ZDE.

Ze světa si nepřivezete jen vtipné zážitky,
ale také zkušenosti, které jinde nezískáte.
Vyjet na zkušenou do zahraničí nebylo
nikdy jednodušší.
Chceš studovat na prestižní zahraniční
univerzitě, vyjet na pracovní stáž nebo
jako dobrovolník? Využij šanci, dokud
se nabízí.
Více informací naleznete na:
WWW.VYJED.CZ

Erasmus Student Network (ESN) je dobrovolnická studentská organizace, která
pomáhá zahraničním studentům vytěžit
z jejich Erasmu maximum. ESN se zabývá
organizováním různorodých akcí, párty,
kvízů, jazykových kurzů, workshopů atd.
Taky pomáháme zahraničním studentům
skrze náš Buddy systém.
Věnujeme se i rozvoji našich členů pomocí různých workshopů a teambuildingů.
Naučíš se u nás hlavně organizování
eventů, projekt management a vedení
týmů. Všechny tyto zkušenosti vyniknou ve tvém CV. Všechno tohle děláme,
protože milujeme mezinárodní prostředí
a rádi šíříme Erasmus spirit.
Chceš si zkusit Erasmus v Brně?
Přidej se k nám!

Více informací najdete ZDE.
Nebo nám napište na:
HR@BUT.ESNBRNO.CZ

FOTOSOUTĚŽ

FOTOSOUTĚŽ

Fotosoutěž

“Můj svět v zahraničí”

Výsledky soutěže
Více informací naleznete ZDE.
Níže můžete shlédnout výsledky fotosoutěže ,,Můj svět
v zahraničí“, kterou pořádal Odbor zahraničních vztahů VUT.
Soutěže se mohl účastnit každý student/ka VUT, který/á během
svého studia absolvoval/a či právě absolvuje v zahraničí studijní
pobyt, pracovní stáž  či letní/zimní školu.

Slovinsko
Fotografii zaslal Lukáš Bursík
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UPOZORNĚNÍ!
UPOZORNĚNÍ

UPOZORNĚNÍ!
UPOZORNĚNÍ

Covid-19
Vážení studenti, jak jistě víte,
aktuálně se nacházíme
v nelehkém období spojeném
s šířením viru COVID-19.
Veškeré nutné informace
naleznete ZDE.

Aktuálně nemůžeme zaručit, že plánované zahraniční výjezdy budou uskutečněny, ale věříme, že se situace
v dalších měsících zlepší a vy tak budete moci nadále objevovat svět. Veškeré
plány prosím konzultujte buď s námi
na OZV VUT, nebo se svou studijní
referentkou či vedoucím před tím, než
podáte přihlášku na zahraniční pobyt.

Kontakty:
Jana Sadílková

Institucionální koordinátorka
programu Erasmus+
sadilkova@vutbr.cz
+420 734 394 265

Ing.Simona Pazourková

Koordinátorka programu Erasmus+
pazourkovas@vutbr.cz
+420 54114 5145
4
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Evropa
Evropa nabízí řadu zajímavých možností, kam vyjet za studiem,
praktickou stáží či letní/zimní školou. Zaujala Tě nějaká zahraniční
univerzita, na které bys rád/a studoval/a, či firma, ve které bys
rád/a uskutečnil/a svoji stáž? Neušíš, jaké máš možnosti?
Nabízíme Ti základní přehled, přes které programy můžeš vyjet.

AKTION

CEEPUS

Program AKTION umožňuje výjezd do Rakouska
na jakoukoliv rakouskou univerzitu. Program neumožňuje klasické studium v zahraničí, jak ho znáš
např. z Erasmu+. Cílí na zpracování diplomové či
disertační práce. Program AKTION není zatím mezi
studenty příliš známý. Nabízí se tak velká šance velmi
zajímavé stipendium získat.

CEEPUS (Central European Exchange Programme
for University Studies) je výměnný program zaměřený na regionální spolupráci a mobilitu ve střední a východní Evropě v rámci předem sjednaných
meziuniverzitních sítí nebo jako CEEPUS Freemover
(POZOR! Neplést si s klasickým Freemoverem, který
možná už znáš). Nevíš o co jde? Mrkni na naše webovky a dovíš se víc.

Země: Rakousko, všechny rakouské univerzity.
Zaměření: Stáž pouze za účelem zpracování
diplomové či disertační práce.

Cílová skupina: Mgr., PhD.
Délka: 1 – 5 měsíců
Finance: 1050 EUR/měsíc
Deadline: letní semestr 2021/2022 - 31. 10. 2021
zimní semestr 2021/2022 - 15. 03. 2021

Web: Více informací naleznete ZDE a ZDE.

Zaměření: Studijní pobyty a krátkodobé exkurze.
Cílová skupina: Bc., Mgr., PhD.
Délka: semestrální pobyt (3 – 10 měsíců)
krátkodobý pobyt (1 – 2 měsíce),
krátkodobé exkurze (3 – 5 dnů)

Finance: Stipendium je určené na ubytování,
stravování a případné pojištění a je vypláceno
v hostitelské zemi. Výše stipendia se líší podle
dané destinace. (Více ZDE).

Deadline: mobilita přes univerzitní sítě
– letní semestr 2021/2022: 31. 10. 2021
– zimní semestr 2021/2022: 15. 06. 2021
mobilita mimo univerzitní sítě (freemovers)
– letní semestr 2021/2022 - 30. 11. 2021
Web: Více informací naleznete ZDE a ZDE.

Aktuální přehled univerzitních sítí
pro ak. rok 2020/2021 najdete ZDE.

Kontakt:
Ing. Andrea Surá

andrea.sura@vutbr.cz
+420 541 145 118

Gruzie
Christian Heffner

Facebook/BUTinternational
6

STUDIUM A STÁŽE V ZAHRANIČÍ | VUT V BRNĚ | ÚNOR 2021

STUDIUM A STÁŽE V ZAHRANIČÍ | VUT V BRNĚ | ÚNOR 2021

7

STUDIUM V EVROPĚ

STUDIUM V EVROPĚ

Erasmus+

Kontakty:
Jana Sadílková
Mobilita studentů A-M
sadilkova@vutbr.cz
+420 541 145 114

O programu Erasmus+ jsi už určitě slyšel/a. Díky tomuto
programu máš možnost studovat či realizovat svou stáž na
evropských univerzitách a ve firmách. Je to skvělá příležitost,
jak získat hromadu zkušeností a nezapomenutelných zážitků ze
zahraničí. Stovky studentů z VUT přes tento program vyjíždí, tak
se neboj, že budeš v zahraničí ztracený/á.

Země: 27 zemí EU, 3 země ESVO (Island, Lichtenštejnsko, Norsko),
kandidátské země Turecko a Makedonie
Zaměření: studijní pobyt a praktická stáž
Délka: studijní pobyt (90 - 360 dní), praktickou stáž (60 – 360 dní)
Finance: Stipendium rozdělené podle destinace. Více najdeš na našem webu.
Web: studijní pobyty: ZDE, praktické stáže: ZDE
Výběrová řízení: Informace o výběrových řízeních a stážích získáš
u svých fakultních koordinátorek.

Ing. Simona Pazourková
Mobilita studentů N-Ž
pazourkova@vutbr.cz
+420 541 145 145

Fakultní koordinátoři
Více informací naleznete ZDE.

Nejbližší akce a stipendia
Více informací naleznete ZDE.

Finsko
Fotografii zaslala Vivien Mikle
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Erasmus+

Uzávěrky přihlášek výběrových řízení.
FAKULTA
STAVEBNÍ
STUDIJNÍ POBYTY
přihlášku do programu
odevzdávejte do 21. 02. 2021
PRACOVNÍ STÁŽE
a ABSOLVENTSKÉ STÁŽE
přihlášku do programu
odevzdávejte do 02. 03. 2021
Více informací naleznete ZDE.

FAKULTA
PODNIKATELSKÁ
Uzávěrka přihlášek
pro STUDIJNÍ POBYTY, PRACOVNÍ
STÁŽE a ABSOLVENTSKÉ STÁŽE
je 05. 02. 2021

CEITEC
Výběrové řízení bude
vypsáno později, sledujte
web fakulty.
10

FAKULTA
STROJNÍHO
INŽENÝRSTVÍ
Uzávěrka přihlášek
pro STUDIJNÍ POBYTY, PRACOVNÍ
STÁŽE a ABSOLVENTSKÉ STÁŽE
je 22. 02. 2021
Více informací naleznete ZDE.

FAKULTA
INFORMAČNÍCH
TECHNOLOGIÍ
STUDIJNÍ POBYTY
přihlášku do programu
odevzdávejte do 15. 02. 2021
PRACOVNÍ STÁŽE
a ABSOLVENTSKÉ STÁŽE
přihlášku do programu
odevzdávejte do 14. 02. 2021
Více informací naleznete ZDE.

STUDIUM A STÁŽE V ZAHRANIČÍ | VUT V BRNĚ | ÚNOR 2021

FAKULTA
VÝTVARNÝCH
UMĚNÍ
Uzávěrka přihlášek
pro STUDIJNÍ POBYTY, PRACOVNÍ
STÁŽE a ABSOLVENTSKÉ STÁŽE
je 26. 02. 2021
Více informací naleznete ZDE.

FAKULTA
CHEMICKÁ
Uzávěrka přihlášek
pro STUDIJNÍ POBYTY, PRACOVNÍ
STÁŽE a ABSOLVENTSKÉ STÁŽE
je 26. 02. 2021

FAKULTA
ARCHITEKTURY
STUDIJNÍ POBYTY
přihlášku do programu
odevzdávejte do 17. 02. 2021
STUDIUM A STÁŽE V ZAHRANIČÍ | VUT V BRNĚ | ÚNOR 2021

FAKULTA
ELEKTROTECHNIKY
A KOMUNIKAČNÍCH
TECHNOLOGIÍ
Uzávěrka přihlášek
pro STUDIJNÍ POBYTY,
PRACOVNÍ STÁŽE
a ABSOLVENTSKÉ STÁŽE
je 02. 02. 2021
Více informací naleznete ZDE.

ÚSTAV
SOUDNÍHO
INŽENÝRSTVÍ
Uzávěrka přihlášek
pro STUDIJNÍ POBYTY, PRACOVNÍ
STÁŽE a ABSOLVENTSKÉ STÁŽE
je 26. 02. 2021
Více informací naleznete ZDE.
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VISEGRAD FUND
Visegrad Fund podporuje Bc., Mgr. a PhD. studenty
nejenom v zemích V4, ale také v zemích střední
a východní Evropy. Určitě stojí za to si přihlášku podat.

Země: země V4 (Maďarsko, Polsko, Slovensko),
Albánie, Arménie, Ázerbájdžán, Bělorusko, Bosna
a Hercegovina, Gruzie, Kosovo, Severní Makedonie,
Moldavsko, Černá Hora, Srbsko, Ukrajina

182 +

Zaměření: Studijní a výzkumné pobyty.
Cílová skupina: Mgr., PhD.
Délka: 1 – 4 semestry
Finance: 2 500 EUR/semestr
Deadline: 15. 03. 2021

rámcových smluv
uzavřených s partnerskými
univerzitami v zahraničí

Web: Více informací naleznete ZDE.

Kontakt:
Ing. Andrea Surá

andrea.sura@vutbr.cz
+420 541 145 118

599

studentů vyjelo
v roce 2019 na zahraniční
studijní pobyt

Facebook/BUTinternational

40%

absolventů programu
Erasmus+ žije
v zahraničí

12
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33%

studentů, kteří
absolvovali Erasmus+
stáž získalo v hostujícím
podniku práci
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Stipendia
Akademické
informační
agentury
(AIA)

STUDIUM V EVROPĚ

Kvóty AIA
Obecné informace ke kvótám
naleznete ZDE.
Výběrová řízení nabízejí specifickou
nabídku stipendií, kterou najdete
na straně 15. Obecné informace
k výběrovým řízením naleznete ZDE.
Řada zemí nabízí studentům
VŠ možnost učit se národní
jazykv rámci letních škol.
Více informací naleznete ZDE.
FRANCIE (BARRANDE)
Cílová skupina: studenti Ph.D.
Druh pobytu: doktorské studium pod dvojím
vedením (cotutelle)

Délka pobytu: 15 měsíců

Výběrová řízení AIA
ESTONSKO

SLOVENSKO

Cílová skupina: studenti Ph.D.
Druh pobytu: studijní pobyt
Délka pobytu: 1 až 10 měsíců
Finance: stipendium ve výši 660 EUR/měsíčně,

Cílová skupina: studenti Mgr., Ph.D.
Druh pobytu: studijní pobyt
Délka pobytu: 3 až 10 měsíců,
Finance: stipendium pro Mgr. studenty:

stipendium proplácí Ministerstvo školství a výzkumu
Estonska, cestovné proplácí Archimedes Foundation,
Education Agency

280 EUR/měsíc, stipendium pro Ph.D. studenty:
330 EUR/měsíc, stipendium proplácí Ministerstvo
školství, vědy, výzkumu a sportu Slovenska,
cestovné proplácí VUT

Další informace naleznete ZDE.

Další informace naleznet ZDE a ZDE.

JAPONSKO
Cílová skupina: studenti a absolventi Mgr., Ph.D.
a absolventi Bc. studia (Research Students)
Druh pobytu: studijní a výzkumný pobyt
Délka pobytu: 18 až 24 měsíc
(včetně půlročního jazykového kurzu)

Finance: přípravný kurz a studenti se statusem
non-regular students: stipendium ve výši
143 000 JPY/měsíčně

Deadline: bude upřesněn

stipendium ve výši 144 000 JPY/měsíčně pro
Mgr. studenty, stipendium ve výši 145 000 JPY/
měsíčně pro Ph.D. studenty, stipendium a cestovné
(jednu cestu do Japonska a zpět do země původu)
proplácí ministerstvo školství Japonska (MEXT)

Další informace naleznete ZDE.

Deadline: bude upřesněn

(tři pobyty v délce pěti měsíců)

Finance: stipendium ve výši 25 000,-Kč/měsíčně,
nebo 1 000 EUR/měsíčně, cestovné se neproplácí

Deadline: 19. 02. 2021

POLSKO
Cílová skupina: studenti Bc., Mgr., Ph.D.
Druh pobytu: studijní a výzkumný pobyt
Délka pobytu: 2 až 10 měsíců
Finance: studenti Bc. a Mgr. studia: stipendium ve výši
9 000,- Kč/měsíc, studenti Ph.D. studia: stipendium
ve výši 9 500,- Kč/měsíčně, cestovné proplácí VUT

Deadline: 16. 2. 2021, do 12:00
Další informace naleznete ZDE.

Další informace naleznete ZDE.
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STUDIUM VE SVĚTĚ

Svět

STIPENDIJNÍ PROGRAM
KOREJSKÉ VLÁDY
Země: Jižní Korea
Zaměření: Možnost studijního pobytu na korejských

Evropa Ti nestačí? Tak vyjeď do světa! Mrkni na nabídky
stipendijních programů a světových univerzit, které
se průběžně obměňují. Vyplatí se tak nabídky sledovat
průběžně. Pokud si nebudeš vědět s něčím rady nebo
potřebuješ více informací, jsme Ti k dispozici.

univerzitách i absolvování předchozího ročního
kurzu korejštiny.

Cílová skupina: Bc., Mgr., PhD.
Délka: Bc. – 5 let studia (včetně 1 roku studia korejštiny)
Mgr. – 3 roky studia (včetně 1 roku studia korejštiny)
Ph.D. – 4 roky studia (včetně 1 roku studia korejštiny)

Finance: Poskytováno měsíční stipendium, hostující
univerzita hradí letenku, kurz korejského jazyka,
do určitého limitu zdravotní pojištění, jsou
odpuštěny poplatky za studium.

GLOBAL INTERN PROGRAM
Global Intern Program je určen všem, kteří chtějí získat
zkušenosti a rozvinout svůj potenciál ve výzkumné
laboratoři pod vedením zkušeného supervisora
na univerzitě v Jižní Koreji.

Země: Jižní Korea

Gwangju Institute of Science and Technology (GIST)

Zaměření: Osmitýdenní praktická stáž v laboratoři.
Finance: Program pokrývá jednu letenku,
ubytování, kurz korejštiny, kulturní výuku,
speciální lekce, stipendium.

Deadline: březen daného roku
Kontakt: gip@gist.ac.kr
Web: Více informací naleznete ZDE.

Web: Více informací naleznete ZDE.

Mexiko
Fotografii zaslal Josef Šindelka
16
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FULBRIGHTOVA KOMISE

ASIA EXCHANGE

Fulbrightova komise nabízí stipendia pro studium
a výzkum v Americe. Jde o prestižní stipendium
a určitě stojí za to se o něj pokusit.

Chtěl/a bys studovat semestr nebo dva v Asii, vyjet
na letní školu? Pak jsou pro Tebe určeny stránky Asia
Exchange, kde najdeš přehled nabízených letních škol
či studijních programů v Indonésii, Malajsii, Thajsku
či Jižní Koreji.

Fulbright-Masarykovo Stipendium
Zaměření: Určeno pro PhD studenty.
Cílová skupina: PhD.
Finance: 2 000 USD/měsíc, poskytován příspěvek
na výzkum a školné, je hrazena zpáteční cesta do USA
a zdravotní pojištění.

Deadline: Do 01. 11. daného roku pro další
akademický rok.
Web: Více informací naleznete ZDE.

Fulbright-postgraduální studium
Zaměření:
•

Studijní pobyt (non degree): jednoroční studijní
pobyt nevedoucí k zisku titulu.

•

Celé studium (degree): absolvování kompletního
studijního programu vedoucí k zisku titulu na
americké univerzitě, s tím, že stipendium přispívá
pouze na první rok studia.

•

– Kasetsart University, Bangkok
– Rangsit University, Bangkok
– Universiti Putra Malaysia, Kuala Lumpur
– Prince of Songkla University, Phuket
– Shanghai University
– Shih Chien University, Taipei
– IPU New Zealand
– Hankuk University of Foreign Studies, Korea
– Udayana University, Bali
Zaměření: Studijní obory naleznete ZDE.
Finance: Poplatky za studium a za přihlášku se liší

SCHOLARSHIP BAKALA
FOUNDATION
Program Scholarship Bakala Foundation nabízí
talentovaným studentům podporu, kterou
potřebují pro uskutečnění svých studijních plánů
na jzahraničních univerzitách.

Cílová skupina:
•

•

•

•

studenti, kteří v přihlášce prokážou vynikající
akademické výsledky a potřebu finanční
podpory;
zájemci o studium (nebo studenti)
ucelených bakalářských nebo magisterských
programů na zahraničních univerzitách;
mladí lidéhledajícím akademickou zkušenost,
která je intelektuálně obohatí a pomůže jim
k dosažení co nejlepšího vzdělání;
studentům, kteří chtějí ze svého zahraničního
studia vytěžit více než jen jazykové zdokonalení
a kulturní výměnu.

od jednotlivých univerzit.

Podmínky:

Deadline: Více informací naleznete ZDE.

•

Web: Závisí na dané univerzitě – ZDE.

•
•

Výzkumný pobyt: práce na samostatném vlastním výzkumném projektu, např. dizertační práci.

státní občanství ČR nebo povolení k trvalému
pobytu v ČR;
věk do 33 let (včetně) k poslednímu dni
podávání přihlášek (18. ledna 2021);
vyplnění a odeslání online přihlášky včetně
doporučujícího dopisu (1–2) do 18. ledna 2021

Jak probíhá výběrové řízení?
•

Finance: Stipendium pokrývá životní náklady ve formě
kapesného v závislosti na průměrných nákladech
v dané lokalitě.

Deadline: Do 01. 09. daného roku pro další

•

akademický rok nově 01. 02. daného roku
(pouze pro výzkumné pobyty).

•

Web: Více informací naleznete ZDE.

•
•

Student si nejprve zvolí univerzitu a obor v zahraničí. Pro konzultaci vhodné instituce se může
obrátit na naši studijní poradkyni nebo se
zúčastnit přednášek Student Hubu.
16. listopad 2020 – otevření přihlášek
do programu Scholarship 2021
18. leden 2021 v 23:59 – ukončení
přijímání přihlášek
duben 2021 – uchazeči budou vyrozuměni
o výsledcích 1.kola
květen 2021 – vybraní uchazeči se zúčastní
osobního pohovoru v Praze. Následně budou
vyhlášeny finální výsledky.

VULCANUS IN JAPAN
Zaměření: studenti, kteří studují v rozpětí
4. ročník studia až předposlední rok PhD studia –
Ma a PhD studenti

Účel: praktická stáž v renomovaných
technologických firmách

Podmínky: student musí být zapsán ke studiu
na domácí univerzitě (není možné se účastnit
jako absolvent)
Délka pobytu:
•
•
•
•

1 rok (září 2021 – srpen 2022)
1 týden seminář o Japonsku
4 měsíční intenzivní seminář japonského jazyka
8 měsíční stáž v japonské firmě

Finance: Stipendium ve výši 1 900 000 Yen – kryje pobytové a cestovní náklady, jazykový kurz a ubytování
hradí program

Deadline: 10. února 2021
Web: Více informací naleznete ZDE

ROBITSCHEK SCHOLARSHIP
Stipendium je určené českým a slovenským
studentům VŠ, kteří v jeho rámci absolvují
dvousemestrální studijní pobyt na University
of Nebraska-Lincoln.

Země: USA, University of Nebraska-Lincoln
Zaměření: studijní pobyt.
Finance: Program hradí poplatky za studium, zpáteční
letenku, ubytování.

Deadline: 01. 03. daného roku
Web: Více informací naleznete ZDE.

Web: Více informací naleznete ZDE nebo na
Facebook stránce Bakala Foundation.
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STUDIUM VE SVĚTĚ

STUDIUM VE SVĚTĚ

STIPENDIJNÍ PROGRAMY
NA RUSKÝCH UNIVERZITÁCH

NADAČNÍ FOND MARTINY
A TOMÁŠE KRSKOVÝCH

Pokud neuspěješ přes Stipendia AIA nebo chceš využít
jiné nabídky, můžeš se zkusit přihlásit ke studiu do
Ruska přes Ruské středisko vědy a kultury v Praze.
Pokud by sis s něčím nevěděl/a rady, obrať se na PhDr.
Jarmilu Jurášovou (FEKT), která Ti velmi ráda poradí
s výběrem školy i s vyplněním přihlášky.

Nadační fond, jehož zakladateli jsou Martina
Krsková a Tomáš Krsek, poskytuje českým studentům
stipendia na magisterské studium na nejlepších
světových univerzitách. Podporuje studenty
technických oborů, přírodních věd, ekonomie, historie
a politologie. Stipendium může získat pouze student
s českým občanstvím. Jdi do toho! Nemáš co ztratit.

Země: Rusko
Zaměření: Studijní pobyt.

Země: Pro vybrané univerzity v USA, Kanadě, Velké
Británii, Německu, Rakousku, Švýcarsku, Austrálii.

Krátkodobé studijní stáže (1 – 10 měsíců)
Vědecké a výzkumné pobyty (1 – 10 měsíců)
Letní škola ruského jazyka (červenec – srpen)
Vědecké a výzkumné pobyty.

Cílová skupina: Mgr.
Finance: Každý rok fond poskytuje financování

Cílová skupina: Bc., Mgr., PhD.
Finance: Studenti jsou osvobozeni od poplatků

Deadline: Aktuálně je přihláška otevřena
Deadline není stanoven.

za studium. Studenti obdrží stipendium
ve výši 1 400 rublů/měsíc.

Web: Více informací naleznete ZDE.

školného pro 10 studentů.

Podmínky: Uchazečům, kteří neumí rusky se
nabízí roční přípravný kurz ruského jazyka
a odborných předmětů.

Web: Více informací naleznete ZDE, ZDE a ZDE.

Kontakty:
Odbor vědy a školství Ruského
střediska vědy a kultury v Praze
Veronika Novoselova
nauka@rsvk.cz
+420 721 357 092
www.rsvk.cz
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LIVE STREAMY

LIVE STREAMY

Live streamy
studentů
K příležitosti letošního ročníku Erasmus Days zahájil Odbor
zahraničních vztahů na VUT živá vysílání s Ambasadory zahraničních pobytů na VUT prostřednictvím facebookové stránky
Go International with BUT. Každý týden ve čtvrtek od 15. 10.
2020 do 19. 11. 2020 proběhlo celkem 6 live streamů, kde ambasadoři prezentovali svoje zkušenosti a zážitky ze zahraniční.
Diváci se mohli podívat do Velké Británie, Belgie, Norska,
Mongolska, Jižní Koreji, Německa a Číny. Cílem tohoto projektu
je motivovat studenty k výjezdům do zahraničí na VUT, ale zároveň udržet se studenty kontakt během pandemie  Covid-19,
která je nelehkou zkouškou pro zahraniční výjezdy. Pro pozitivní
ohlas u studentů, plánuje OZV s těmito streamy pokračovat
i v roce 2021.

Streamy Ambasadorů
Více informací naleznete ZDE.

Chorvatsko
Fotografii zaslala Hana Cepáková
22
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ČESKÁ CENTRA

ČESKÁ CENTRA

Česká centra

STÁŽ VE VARŠAVĚ
Náplň práce:
•
•

aktivní podíl na organizaci akcí Českého centra
práce s PR centra, propagace kulturních akcí

Délka pobytu: na dobu minimálně 3 měsíců,
pracovní úvazek: 30–40 hodin týdně

Požadavky: dobrá znalost polského jazyka, zájem

STÁŽ VE VÍDNI

o oblast kultury a mezinárodních vztahů, kreativita
a flexibilita, spolehlivost, práce na sociálních sítích

Cílová skupina: studenti či čerství absolventi českých

Kontakt: V případě zájmu prosím zašlete svůj
strukturovaný životopis a motivační dopis na e-mail
ccwarszawa@czech.cz. Jedná se o neplacenou stáž,
doporučujeme hlavně studentům s nárokem
na grant (např. Erasmus +).

VŠ, kteří mohou stáž absolvovat díky jednomu
z programů podporujících pracovní stáže v zahraničí.

Náplň práce:
•

•
•
•
•
•

obsluha informačního centra – komunikace
s klienty (vyhledávání a poskytování informací
z kultury i turistického ruchu);
administrativní práce (vyřizování telefonátů
a korespondence);
překlad programových textů a úřední korespondence (němčina-čeština, čeština-němčina);
úzká spolupráce s PR – příprava podkladů, monitoring médií, tvorba příspěvků pro sociální sítě;
(spolu)organizace vybraného projektu
Českého centra Vídeň;
organizační výpomoc při kulturních
akcích Českého centra.

Web: Více informací najdete ZDE.

STÁŽ V SOFII
Náplň práce:
•
•
•

Délka pobytu: minimálně 4 měsíce, ideálně 6 měsíců
(delší doba stáže je vítána)

•

produkční podpora při organizaci akcí Českého
centra (koncerty, vernisáže, literární čtení apod.);
příprava materiálů pro tiskové zprávy
nebo sociální média;
logistická podpora akcí pořádaných v partnerství
s ostatními kulturními instituty;
drobná administrativa.

Délka pobytu: od září 2020 do prosince 2020 a od
dubna do června 2021. Pracovní úvazek: 40 hodin
týdně. Minimální délka stáže 3 měsíce.

Požadavky: dobré organizační schopnosti,
komunikativnost, kreativita, spolehlivost, vlastní
iniciativa
pokročilá znalost práce na PC velmi dobré znalosti
českého a německého jazyka (min. B2), dobré
znalosti anglického jazyka

Požadavky: znalost anglického jazyka na úrovni
min. B2, bulharština nebo jiný jihoslovanský jazyk
výhodou; zájem a přehled v oblasti kultury; znalost
práce se sociálními médii; schopnost pracovat
samostatně; kreativita; spolehlivost.

Kontakt: Strukturovaný životopis spolu
s motivačním dopisem zasílejte na adresu:
dermauw@czech.cz.

Kontakt: V případě zájmu, prosím, zašlete svůj
strukturovaný životopis a motivační dopis na e-mail:
ostranska@czech.cz. Jedná se o neplacenou stáž,
doporučujeme hlavně studentům s nárokem
na grant či stipendium (např. Erasmus +).

Web: Více informací najdete ZDE.

Web: Více informací najdete ZDE.

Fotografii zasla Jiří Dolinský
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ČESKÁ CENTRA

STÁŽ TOKIO
Náplň práce:
•
•
•
•

•
•

příprava PR textů a tiskových zpráv, podkladů
pro webové stránky;
správa sociálních sítí (Fb, Twitter, Instagram)
včetně plánování a přípravy textů;
administrativní práce, monitoring médií;
produkční výpomoc při akcích konajících se
v ČC Tokio i mimo něj (vernisáže, prezentace
knih, výstavy, filmové projekce, koncerty);
obsluha recepce a galerie - komunikace
s návštěvníky (podávání informací);
překládání dalších programových textů
a projektů (jap-čj, čj-jap).

ČESKÁ CENTRA

Požadavky: Zájem o kulturu a umění, velmi dobrou
znalost českého a anglického jazyka (v mluveném
i psaném projevu), švédština není nutná, ale je
výhodou, dobrá znalost práce na počítači, spolehlivost,
vlastní iniciativa a schopnost práce v týmu, zkušenost
s fotografováním, audiovizuálními technologiemi,
grafickými programy nebo překlady je vítána
Kontakt: Zájemce prosíme o zaslání životopisu
a motivačního dopisu v anglickém i českém jazyce
na emailovou adresu ccstockholm@czech.cz .
V motivačním dopise prosím uveďte, o jaké období
máte zájem, proč máte o stáž v Českém centru
Stockholm stojíte, co nám můžete nabídnout
a co od této pracovní stáže sami očekáváte.

Délka pobytu: na dobu minimálně 3 měsíců
Požadavky: pokročilá znalost českého jazyka;

Web: Více informací najdete ZDE.

pokročilá znalost japonštiny (min. úroveň B2
(N2));komunikativní znalost anglického jazyka;
komunikativnost, organizační schopnosti;
pokročilá znalost práce na počítači; dobrá
orientace v české kulturní scéně

STÁŽ V ŘÍMĚ
Náplň práce:
•

Kontakt: V případě zájmu, prosím, zašlete svůj

•

strukturovaný životopis a motivační dopis na
e-mail cctokyo@czech.cz. Jedná se o neplacenou
stáž, doporučujeme hlavně studentům
s nárokem na grant či stipendium.

•
•

Web: Více informací najdete ZDE.

•
•

příprava PR textů a tiskových zpráv, podkladů
pro webové stránky, grafický design;
správa sociálních sítí (Facebook) včetně
plánování a přípravy textů;
monitoring italských médií;
produkční výpomoc při akcích konajících se
v ČC i mimo ČC (vernisáže, prezentace knih,
výstavy, filmové projekce, koncerty);
administrativní práce;
překládání dalších programových textů
a projektů (it–čj, čj–it)

STÁŽ VE STOCKHOLMU

Délka pobytu: minimálně na tři měsíce.
Pracovní doba dle domluvy, min. 20 hodin týdně

Náplň práce:

Požadavky: pokročilá znalost českého jazyka;

•
•
•
•
•
•

Spolupráce na organizaci kulturních akcích
Asistence členům týmu s denní administrativou
(aktualizace databáze, formulace textů atd.)
A při odpovídajících znalostech také:
Práce se sociálními médii
Spolupráce na produkci, PR a marketingové
agendě Českého centra Stockholm
Celková souhrnná příprava jednoho
konkrétního projektu

Délka pobytu: období srpen/září - listopad/prosinec
2020 a dale během roku 2021, a to na dobu tří až
šesti měsíců (delší doba stáže je vítána)
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pokročilá znalost italského jazyka (min. úroveň
B2); komunikativní znalost anglického jazyka;
komunikativnost, organizační schopnosti; pokročilá
znalost práce na počítači; dobrá orientace v české
kulturní scéně.

Kontakt: V případě zájmu, prosím, zašlete svůj
strukturovaný životopis a motivační dopis na e-mail
brezackova@czech.cz. Jedná se o neplacenou stáž,
doporučujeme hlavně studentům s nárokem
na grant či stipendium (např. Erasmus).
Web: Více informací najdete ZDE.
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STÁŽ V ROTTERDAMU
Typ 1: asistence s PR a propagací
(požadovaná jazyková úroveň
angličtiny minimálně C1)

STÁŽ V PAŘÍŽI
Kultura/administrativa
Náplň práce:
•

Náplň práce:
•
•
•
•
•
•
•

Administrativní úkoly spojené
s denním provozem Českého centra.
Zajišťování aktivit Českého centra,
komunikace se sítí partnerů.
Vyhledávání a archivace mediálních
ohlasů, fotografická dokumentace akcí.
Tiskové zprávy.
Pomoc se správou sociálních sítí (FB, IG) a webu.
Návrhy pozvánek a dalších tiskovin.
Komunikace s mezinárodními partnery.

Typ 2: asistence se správou sociálních sítí DÁLKOVĚ (požadovaná jazyková úroveň angličtiny minimálně C1)
Náplň práce:
•
•
•

Pomoc se správou sociálních sítí a webu
(nalézání vhodných témat a tvorba příspěvků).
Návrhy pozvánek a dalších tiskovin.
Spolupráce na zefektivnění online komunikace.

•
•

•

•
•
•

Pomoc při organizaci kulturních akcí, asistence
při instalaci výstav, vernisážích, filmových
projekcích, klasických i jazzových koncertech,
literárních večerech, konferencích, debatách;
fotodokumentace, následné zpracování
a úprava fotografií, sestřih videonahrávek, PR;
komunikace s veřejností, vyřizování
telefonátů, emailů, korespondence,
vedení rezervačního systému;
zajištění mediální agendy, archivace dokumentů,
tvorba newsletteru, správa sociálních sítí,
administrace webových stránek;
zajištění chodu recepce během akcí, podávání
informací návštěvníkům, prodej knih a DVD;
komunikace s umělci a institucemi;
překlady, příležitostné tlumočení.

Požadavky: samostatnost, komunikativnost, týmový
duch; znalost francouzštiny minimálně na úrovni B2;
minimální doba stáže 3 měsíce.

Kontakt: V případě zájmu zašlete CV a motivační
dopis na ccparis@czech.cz
Web: Více informací najdete ZDE.

Délka pobytu: minimálně na dobu tří měsíců – delší
doba stáže je vítána
Požadavky: Výbornou znalost českého a anglického
jazyka slovem i písmem, všeobecný kulturní
přehled, schopnost pracovat s programy Microsoft
Office Tools a se sociálními sítěmi (Facebook,
Instagram, LinkedIn), samostatnost, zodpovědnost,
komunikativnost, kreativitu, pečlivost, smysl pro
týmovou práci, spolehlivost a vlastní iniciativu,
znalost grafických programů je velmi vítána,
strukturovaný životopis (v ČJ), motivační dopis
(v AJ), Potvrzení o zkoušce z angličtiny.

Kontakt: potřebné dokumenty posílejte
na adresu schenk@czech.cz
Web: Více informací najdete ZDE.
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ČESKÁ CENTRA

STÁŽ V NEW YORKU
Náplň práce:
•
•
•

•

Produkce akcí pořádaných ČCNY, jejich praktická
i technická realizace
a organizace (komunikace s umělci, techniky,
hosty, diváky).
Zajišťování podkladů pro propagační činnost
ČCNY (překlady, úpravy textů a tabulek,
komunikace s grafiky, úpravy fotografií a videí,
sociální sítě).
Úvod do veřejné diplomacie. Participace
na realizaci kulturních projektů v zahraničí.

Délka pobytu: leden–březen 2021, doporučená délka

ČESKÁ CENTRA

STÁŽ V MOSKVĚ
Administrativní a kulturní
a kulturní stáž
Náplň práce:
•
•
•
•
•
•

aktivní podíl na organizaci akcí Českého centra;
administrativní práce v kanceláři ČCM;
menší překlady a práce s texty;
e-mailová, telefonní a osobní komunikace
v ruském a českém jazyce;
doprovod delegátů;
samostatné práce na zadaných úkolech
a projektech (vyhledávání informací a analýzy);
příprava prezentací a jejich realizace;
konverzace se studenty českého jazyka,
spolupráce na výuce ČJ jako cizího jazyka.

stáže 3 měsíce; duben–červen 2021, doporučená
délka stáže 3 měsíce; červenec–září 2021,
doporučená délka stáže 3 měsíce; říjen–prosinec
2021, doporučená délka stáže 3 měsíce.

•
•

Požadavky: strukturovaný životopis (v ČJ a AJ),
motivační dopis (v ČJ a AJ).

po domluvě možný celoročně) na pracovní úvazek
40 hodin týdně

Kontakt: V případě zájmu zašlete výše uvedené

Požadavky: studijní obor: umění, politické vědy

dokumenty na emailovou adresu: solarova@czech.cz
(Em Solařová). Přihlášky na stáž přijímáme
průběžně – celoročně.

Web: Více informací najdete ZDE.

Délka pobytu: na dobu 3 měsíců (začátek stáže

a občanská nauka, cizí jazyky, sociologie
a kulturologie, ekonomika a řízení, knihovnictví,
informační studia, řízení a správa; jazykové znalosti:
výborná znalost češtiny (vyžadováno), velmi dobrá
znalost ruštiny (vyžadováno), velmi dobrá znalost
angličtiny (doporučeno); počítačové dovednosti:
samostatná práce v MS Office, práce s textem,
orientace na internetu, práce na sociálních sítích
aj.; ostatní: komunikativnost, odpovědnost, týmová
práce, spolehlivost, kreativita, schopnost umět řešit
problémy a rozhodovat se.

Kontakt: V případě zájmu prosím zašlete svůj
strukturovaný životopis a motivační dopis
na e-mail: michalova@czech.cz
a ccmoskva@czech.cz.
Web: Více informací najdete ZDE.

STÁŽ V MNICHOVĚ
Stáž 1 – zaměření: překlady, PR, kultura
Náplň práce:
•
•
•
•
•
•
•
•

spolupráce na přípravě programu, práce
s veřejností, vyhledávání informací;
spolupráce na přípravě filmového festivalu
MITTEL PUNKT EUROPA;
pomoc při pořádání kulturních akcí;
překlady z němčiny do češtiny, z češtiny
do němčiny;
zhotovování PR-textů (tiskové zprávy, texty
na web, aj.);
péče o webové stránky a další sociální
sítě ČC (FB – ČCM, IG – ČCM aj.);
příp. menší grafické úkoly
(upravování fotografií aj.);
příp. spolupůsobení na tvorbě výstav

Požadavky: zájem o činnost Českého centra
a kulturu; dobrá znalost českého a německého
jazyka (min. B1/B2); dobré počítačové znalosti,
zkušenost se sociálními sítěmi jako Instagram
výhodou; samostatnost a spolehlivost

Stáž 2 - zaměření: grafika,
fotografie, kultura
Náplň práce:
•
•
•
•
•
•
•

fotografická dokumentace akcí, natáčení
videoklipů k programu ČC;
zpracování fotografií a videí;
grafické úkoly (možnost vytvoření flyerů,
bannerů);
spolupráce na přípravě programu, práce
s veřejností, vyhledávání informací;
pomoc při pořádání kulturních akcí;
péče o webové stránky a další sociální
sítě ČC (FB – ČCM, IG – ČCM aj.);
spolupráce na produkci výstav

Požadavky: zájem o činnost Českého centra a
kulturu; dobrá znalost českého jazyka a mírně
pokročilá znalost německého jazyka (min. A2);
zkušenosti s fotodokumentací akcí, natáčením videí
a s grafickými programy; dobré počítačové znalosti;
samostatnost a spolehlivost.
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Délka pobytu: minimálně tři měsíce
Kontakt: V případě zájmu zašlete, prosím, svůj
strukturovaný životopis a motivační dopis
na emailovou adresu ccmunich@czech.cz nebo
poštou na adresu Českého centra Mnichov:
Prinzregentenstr. 7, 80538 München, Deutschland.
Své podklady zasílejte pro stáž 1 pouze v německém
jazyce, pro stáž 2 v českém nebo německém jazyce.

Web: Více informací najdete ZDE.

STÁŽ V MILÁNĚ
Náplň práce:
•
•
•
•

•
•
•

příprava PR textů a tiskových zpráv, podkladů
pro webové stránky;
správa sociálních sítí (FB, Twitter, Instagram)
včetně plánování a přípravy textů;
monitoring italských médií;
produkční výpomoc při akcích konajících se
v ČC i mimo ČC (vernisáže, prezentace knih,
výstavy, filmové projekce, koncerty);
obsluha recepce a galerie – komunikace
s návštěvníky (podávání informací);
administrativní práce;
překládání dalších programových textů
a projektů (it–čj, čj–it)

Délka pobytu: od dubna 2021 do června 2021
(min. na dobu 3 měsíců).
Pracovní doba: 40 hodin týdně.

Požadavky: pokročilá znalost českého jazyka;
pokročilá znalost italského jazyka (min. úroveň
B2); komunikativní znalost anglického jazyka;
komunikativnost, organizační schopnosti; pokročilá
znalost práce na počítači; dobrá orientace v české
kulturní scéně.

Kontakt: V případě zájmu, prosím, zašlete svůj
strukturovaný životopis a motivační dopis na e-mail
ccmilano@czech.cz. Jedná se o neplacenou stáž,
doporučujeme hlavně studentům s nárokem
na grant či stipendium (např. Erasmus+).
Web: Více informací najdete ZDE.
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STÁŽ V MADRIDU

Stáž 2 – zaměření: fotografie / video

STÁŽ V BRUSELU

STÁŽ V BUKUREŠTI

Náplň práce:

Náplň práce:

Náplň práce:

Náplň práce:

•

•
•

•

•

•
•
•
•
•
•
•

spolupráce při realizaci a produkci
kulturních akcí;
komunikace s veřejností a španělskými partnery;
správa webu v obou jazycích;
příprava pozvánek a měsíčních newsletterů;
správa kontaktů a knihovny;
administrativní práce;
překlady webových stránek ze španělštiny
do češtiny;
fotodokumentace a videodokumentace
na akcích centra

Délka pobytu: minimální doba trvání stáže
jsou 3 měsíce

Požadavky: zájem o umění a kulturu; dobrá
znalost českého jazyka; znalost španělského
jazyka minimálně na úrovni B2 (slovem i písmem);
spolehlivost, vlastní iniciativa a schopnost týmové
práce; dobré znalosti PC

Kontakt: V případě vážného zájmu o stáž můžete
v průběhu celého roku zasílat motivační dopis a svůj
životopis na ccmadrid@czech.

Web: Více informací najdete ZDE.

•
•

fotodokumentace/videodokumentace akcí;
zpracování a úprava fotografií /sestřih
videonahrávek;
propagace kulturních akcí, pořádaných ČC
Budapešť;
spolupráce na přípravě programu, informační
servis a rešerše.

Požadavky: výborná znalost češtiny, dobrá
znalost angličtiny, maďarština výhodou; kreativita,
spolehlivost, vlastní iniciativa a schopnost týmové
práce; znalost práce s grafickými programy / se
střihačskými programy.

Stáž 3 – zaměření: kulturní
management
Náplň práce:
•
•
•
•

příprava a organizace jarních kulturních akcí;
aktivní účast na projektech v rámci sítě
zahraničních kulturních institutů EUNIC Hungary;
fundraising, evaluace akcí;
informační servis, rešerše.

Požadavky: výborná znalost češtiny, dobrá znalost

STÁŽ V BUDAPEŠTI
Stáž 1 – zaměření: grafika
Náplň práce:
•
•
•
•

tvorba propagačních materiálů, spojených s
akcemi ČC Budapešť;
příprava podkladů pro tisk: plakáty, letáky,
pozvánky;
výroba propagační a reklamní grafiky pro online prostředí;
zpracování a úprava fotografií.

angličtiny, maďarština výhodou; spolehlivost, vlastní
iniciativa a schopnost týmové práce; dobré znalosti PC.

Délka pobytu: od ledna/února 2021 do května/
června 2021 (délka stáže: min. 4 měsíce, preferujeme
5 měsíců, pracovní doba: 30 hodin týdně).

Kontakt: V případě zájmu prosím zašlete svůj
strukturovaný životopis a motivační dopis na e-mail:
ccbudapest@czech.cz. Jedná se o neplacenou stáž,
doporučujeme hlavně studentům s nárokem
na grant či stipendium (např. Erasmus +).
Web: Více informací najdete ZDE.

•
•
•
•

•

zajímavou a motivující práci v malém
dynamickém týmu;
prostor pro vlastní iniciativu;
spolupráci s předními českými umělci
a významnými belgickými institucemi/festivaly;
zkušenost z hlavního města Evropy, přístup
na vybrané kulturní akce;
náplní práce je podpora projektu v oblasti
administrativy, komunikace a produkce,
dle znalostí a schopností stážisty také vytváření
grafických podkladů, foto a video dokumentace,
překlady, tlumočení atd.
Na jaké akce se můžete těšit?
JEDEN SVĚT V BRUSELU,
CZECH FASHION FESTIVAL,
TRANSPOESIE,
CZECH STREET PARTY

Délka pobytu: Doba stáže (neplacené) je minimálně
3 měsíce, nástup flexibilní během roku.

Požadavky: výborná znalost češtiny a angličtiny
a/nebo francouzštiny a/nebo nizozemštiny;
zkušenost MS Office, výhodou je zkušenost
se správou sociálních sítí; samostatnost,
komunikativnost, kreativita, smysl pro týmovou
práci; výhodou je zkušenost s organizací kulturních
akcí, grafické zaměření stáže: komunikativní
znalost angličtiny a/nebo francouzštiny a/
nebo nizozemštiny, znalost práce v grafických
programech (Photoshop/InDesign/Illustrator),
výhodou je zkušenost s video a foto záznamem
a následnou postprodukcí. Studenti/absolventi
oborů: mezinárodní vztahy, arts management,
umělecké obory nebo překladatelství.

•
•
•

•

rešerše informací z českého prostředí
s relevancí pro místní kontext,
aktualizace komunikačních kanálů (web, FB aj.),
a podpora PR (tiskové zprávy, výstupy do médií),
dokumentace a publikace akcí pro instagram
ČC Bukurešť,
účast na akcích pořádaných ČC (výstavy,
filmové projekce, diskuse, koncerty) a následná
prezentace akce v médiích,
prostor pro vlastní kreativní výstupy
nejrůznějšího formátu (online/offline)
i tematického zaměření.

Délka pobytu: únor–červen a září–prosinec 2021
Požadavky: výborná znalost českého a anglického
(nebo rumunského) jazyka, pokročilá znalost práce
na počítači a mobilních aplikací, zkušenost
z kulturní sféry (např. organizace a dokumentace
akcí) výhodou, samostatnost a vlastní proaktivita,
smysl pro týmovou spolupráci, organizovanost,
trpělivost, pečlivost

Kontakt: V případě zájmu zašlete, prosím, ideálně
do 31. 10. 2020 svůj strukturovaný životopis
a motivační dopis na email ujfalusi@czech.cz. Své
dokumenty ovšem můžete zasílat průběžně i nadále
(zejm. s výhledem na podzim 2021).

Web: Více informací najdete ZDE.

Kontakt: V případě zájmu zašlete svůj
strukturovaný životopis a motivační dopis
na email: ccbrussels@czech.cz.
Více informací o naší činnosti najdete na webu
ČESKÉHO CENTRA BRUSEL.
S dalšími dotazy se můžete obrátit na výše
uvedený e-mail.

Požadavky: výborná znalost češtiny, dobrá
znalost angličtiny, maďarština výhodou; kreativita,
spolehlivost, vlastní iniciativa a schopnost týmové
práce; znalost práce s grafickými programy.

Web: Více informací najdete ZDE
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STÁŽ V BRATISLAVĚ

STÁŽ V ATHÉNÁCH

Náplň práce:

Náplň práce:

•
•

•

•
•
•

PR komunikace, tiskové zprávy,
dokumentace akcí pořádaných ČC (výstavy,
filmové projekce, diskuze, literární čtení),
administrativní práce,
aktivní účast na přípravě Noci literatury na
Slovensku (jaro 2021),
práce s redakčním systémem.

•
•
•
•

spolupráce při realizaci a produkci
kulturních akcí
komunikace s veřejností a řeckými partnery
administrativní práce, správa kontaktů
správa webu v obou jazycích
fotodokumentace a video dokumentace
na akcích centra
Zajišťování podkladů pro propagační činnost
(překlady, úpravy textů, grafika, úpravy fotografií
a videí, sociální sítě).

Délka pobytu:

•

leden–březen 2021 (minimálně 3 měsíce),
duben–červen 2021 (minimálně 3 měsíce),
září–prosinec 2021 (minimálně 3 měsíce).

Délka pobytu: Minimální doba trvání stáže jsou

Požadavky: praktická zkušenost v oblasti médií

3 měsíce, ale dáváme přednost stážím dlouhodobým.

vítána, zájem o kulturu, výborná znalost češtiny,
pokročilá znalost práce na počítači, samostatnost,
organizovanost, trpělivost a pečlivost, zkušenosti
s pořizováním foto a video dokumentace vítány.

Požadavky: zájem o umění a kulturu, dobrá znalost

Kontakt: V případě zájmu o první období nám,
prosím, zašlete přehled svých dosavadních
zkušeností a motivaci pro stáž na e-mail
ccbratislava@czech.cz Jedná se o neplacenou stáž,
doporučujeme hlavně studentům s nárokem
na grant (např. Erasmus+).

Kontakt: V případě vážného zájmu o stáž můžete
v průběhu celého roku zasílat motivační dopis a svůj
životopis na: ccathens@czech.cz

českého jazyka, znalost řeckého jazyka výhodou,
spolehlivost, vlastní iniciativa a schopnost týmové
práce, dobré znalosti PC

Web: Více informací najdete ZDE.

STÁŽ V BERLÍNĚ
zaměření: grafika a fotodokumentace | aktuální nejbližší
datum nástupu je 1. května 2021.
Náplň práce:
•
•
•
•

fotografická dokumentace akcí;
zpracování fotografií a videí a menší
grafické úkoly;
spolupráce na přípravě programu, propagace,
informační servis a rešerše;
pomoc při pořádání kulturních akcí, hlídání
výstav, koordinaci jazykových kurzů a guest
service.

Požadavky: zájem o umění a kulturu, předchozí
zkušenosti s organizací kulturních akcí vítány;
dobré znalosti německého (min. B2) nebo
anglického jazyka (B2); kreativita, spolehlivost,
vlastní iniciativa a schopnost týmové práce;
zkušenosti s fotodokumentací akcí a grafickými
programy (Adobe Photoshop, InDesign, Illustrator);
zkušenosti s tvorbou videí výhodou.

Web: Více informací najdete ZDE.
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Stáž v pražském
ústředí Českého
centra

Požadujeme:

Nabízíme:

•

•

•
•
•
•
•
•

dobré komunikační schopnosti, samostatnost
a odpovědnost,
schopnost týmové spolupráce,
hlubší zájem o činnost Českých center,
časová flexibilita a komunikativnost,
dobrá znalost práce na PC,
znalost práce s Adobe InDesign, Illustrator
a Photoshop výhodou,
výborná znalost češtiny, dobrá znalost angličtiny
nebo jiného světového jazyka výhodou.

•
•
•
•
•

Náplň stáže:
•
•
•
•

Česká centra, kulturní
institut zaměřený
na propagaci ČR
v zahraničí v oblasti
veřejné diplomacie,
vyhlašují výběrová
řízení na stáž
v pražském ústředí
v oblasti Komunikace
a marketingu.
34

získání zkušeností v zajímavém prostředí Českých
center (příspěvkové organizaci zřízené MZV ČR),
samostatnou činnost na zadaných úkolech,
být součástí malého dynamického kolektivu,
získání a prohloubení praktických dovedností,
flexibilní pracovní dobu v rozsahu cca 20 hod.
týdně s možností částečné práce
z domova (po domluvě je možno pracovní
dobu upravit).

správa sociálních sítí,
práce na samostatných projektech a on-line
kampaních,
příprava/kontrola textových a obrazových
materiálů,
návrh drobné grafiky,

Nabídka je určena pro studenty
vysokých škol i další dobrovolníky.
Termín stáže: nástup možný ihned
Doba trvání stáže: 3 - 6 měsíců
(dle dohody)
Motivační dopis a životopis zasílejte
e-mailem na adresu: staze@czech.cz,
kde Vám i rádi zodpovíme případné
dotazy a domluvíme se na pohovoru.
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LETNÍ ŠKOLY

LETNÍ ŠKOLY

Letní školy

ESTONSKO

SLOVENSKO

Cílová skupina: studenti Bc., Mgr., Ph.D. studia,

Druh pobytu: : letní kurzy slovenského
jazyka a kultury

kteří studují na VŠ minimálně jeden rok

Druh pobytu: letní a zimní tematicky zaměřené

LITVA

kurzy (včetně jazykových kurzů)

Délka pobytu: max. 1 měsíc
Finance: platba za kurz (max. 500 EUR měsíčně)

Druh pobytu: letní školy litevštiny
Délka pobytu: 1 měsíc
Finance: stipendium ve výši 585 EUR měsíčně,

a ubytování (max. 25 EUR denně), úhrada pobytu:
Ministerstvo školství a výzkumu Estonska/
Archimedes, Foundation, Education Agency,
cestovné proplácí VUT

stipendium poskytuje Ministerstvo školství, vědy
a sportu Litvy, cestovné se neproplácí
Další informace naleznete ZDE.

Délka pobytu: 1 měsíc
Finance: bezplatná účast v kurzu, ubytování
a stravování, cestovné proplácí VUT

Deadline: 19. 02. 2021
Další informace naleznete ZDE.

Další informace naleznete ZDE.

KOREJSKÁ REPUBLIKA
Druh pobytu: : letní jazykové kurzy korejštiny
pro studenty Bc., Mgr. a Ph.D. studia

Délka pobytu: : 2 až 4 týdny
Finance: bezplatná účast v kurzu, ubytování
a stravování, výdaje na exkurzi, cestovné
se neproplácí

Deadline: bude upřesněn
Další informace naleznete ZDE.

Portugalsko
Fotografii zaslala Kseniia Koriakina
36
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DEADLINY

DEADLINY

Uzávěrky přihlášek

Rektorát – Odbor zahraničních vztahů
Evropa
Program

Svět
Deadline

Kontakt
FAKULTNÍ KOORDINÁTOŘI

ERASMUS+

AKTION

Informace o výběrových řízeních a stážích získáš
u svých fakultních koordinátorek ZDE.

letní semestr 2021/2022 – 31.10.2021
zimní semestr 2021/2022 – 15. 03. 2021

ODBOR ZAHRANIČNÍCH VZTAHŮ
sadilkova@vutbr.cz
pazourkova@vutbr.cz
Andrea Surá
andrea.sura@vutbr.cz

Program

Deadline

Kontakt

Více informací naleznete ZDE.

Korea University Graduate School
graduate1@korea.ac.kr

Více informací naleznete ZDE.

Andrea Surá
tel: +420 541 145 118
e-mail: andrea.sura@vutbr.cz
Kancelář 1.35

Více informací najdete ZDE.

Asia Exchange
info@asiaexchange.org

01. 03. (daného roku)

Více informací naleznete ZDE.

není stanoven

www.krsekfoundation.cz
Info@krsekfoundation.cz

Do 01. 09. daného roku pro další akademický rok nově
01. 02. daného roku (pouze pro výzkumné pobyty)

Andrea Surá
andrea.sura@vutbr.cz

březen (daného roku)

gip@gist.ac.kr

STIPENDIJNÍ PROGRAM
KOREJSKÉ VLÁDY

STIPENDIJNÍ PROGRAMY
NA RUSKÝCH UNIVERZITÁCH

ASIA EXCHANGE
CEEPUS

MOBILITA PŘES UNIVERZITNÍ SÍTĚ
– letní semestr 2021/2022 – 31.10.2021
MOBILITA MIMO UNIVERZITNÍ SÍTĚ (FREEMOVERS)
– letní semestr 2021/2022 – 30. 11. 2021

Andrea Surá
tel: +420 541 145 118
e-mail: andrea.sura@vutbr.cz
Kancelář 1.35

VISEGRAD FUND

15. 03. 2021

Andrea Surá
andrea.sura@vutbr.cz

NĚMECKO (DAAD)

Každý druh stipendijní nabídky DAAD
má jiný termín podání přihlášky.

Andrea Surá
andrea.sura@vutbr.cz
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DEADLINY

DEADLINY

Kvóty AIA

Letní školy

Země

Deadline

Kontakt

FRANCIE (BARRANDE)

bude upřesněn

Andrea Surá
tel: +420 541 145 118
e-mail: andrea.sura@vutbr.cz
Kancelář 1.35

bude upřesněn

Andrea Surá
andrea.sura@vutbr.cz

09. 12. 2020

Andrea Surá
andrea.sura@vutbr.cz

KOREJSKÁ REPUBLIKA

RUSKO

Země

Deadline

Kontakt

ESTONSKO

–

Andrea Surá
andrea.sura@vutbr.cz

LITVA

–

Andrea Surá
andrea.sura@vutbr.cz

bude upřesněn

Andrea Surá
andrea.sura@vutbr.cz

19. 2. 2021

Andrea Surá
andrea.sura@vutbr.cz

KOREJSKÁ REPUBLIKA

SLOVENSKO

Výběrová řízení AIA
Země

Deadline

Kontakt

16. 2. 2021, do 12:00

Andrea Surá
andrea.sura@vutbr.cz

SLOVENSKO

19. 02. 2021

Andrea Surá
andrea.sura@vutbr.cz

JAPONSKO

bude upřesněn

Andrea Surá
andrea.sura@vutbr.cz

POLSKO
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ODBOR ZAHRANIČNÍCH VZTAHŮ

ODBOR ZAHRANIČNÍCH VZTAHŮ

Kontakty

Rektorát – Odbor zahraničních vztahů
Adresa pracoviště

Úřední hodiny

Web OZV

Odbor zahraničních vztahů
– Rektorát

pondělí, úterý, čtvrtek: 8:30–12:00
středa: 9:00–11:00, 13:00–15:00
pátek: dle individuální domluvy

www.vutbr.cz/studenti/staze

Vysoké učení technické v Brně
Antonínská 548/1
Brno 601 90

www.facebook.com/BUTinternational

Prorektor
pro zahraničí

Referent pro
mezinárodní vztahy

prof. Ing. Jiří Hirš, CSc.
M: hirs@vubtr.cz

David Gurník
M: gurnik@vutbr.cz
T : +420 541 145 116

Vedoucí odboru

Projektový manažeři

Asistentka OZV

Hana Philippi
M: philippi@vutbr.cz
T : +420 541 145 117

Jana Stejskalová
M: stejskalova@vutbr.cz
T : +420 541 145 119

Vendula Palasová
M: palasova@vutbr.cz
T : +420 541 145 121

Erasmus+
Jana Sadílková
Mobilita studentů A-M
M: sadilkova@vutbr.cz
T : +420 541 145 114

Simona Pazourková
Mobilita studentů N-Ž
M: pazourkova@vutbr.cz
T : +420 541 145 145

Michaela Veselá
Mobilita zaměstnanců
M: vesela.m@vutbr.cz
T : +420 541 145 123

42

64 %

Facebook

Welcome Service
Petra Kuchaříková
M: kucharikova@vutbr.cz
T : +420 541 145 115

Jan Suchý
M: suchy@vutbr.cz
T : +420 541 145 145

20 let

využívají čeští studenti
možnost vyjet
do zahraničí
v rámci programu
Erasmus

zaměstnavatelů svěří
větší odpovědnost těm,
kteří během studia vyjeli
do zahraničí

V neposlední řadě
prověří Váš partnerský
vztah a to už stojí
za zvážení :).

Aktion, Ceepus,
Stipendia AIA
Višegrádský fond
Ing. Andrea Surá
M: andrea.sura@vutbr.cz
T : +420 541 145 118
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FAKULTNÍ KOORDINÁTORKY

FAKULTNÍ KOORDINÁTORKY

Fakultní koordinátoři
Koho hledat, kam zavolat, kde se zeptat?
ODBOR
ZAHRANIČNÍCH
VZTAHŮ
Simona Pazourková
tel: +420 541 145 145
e-mail: pazourkovas@vutbr.cz
Kancelář 1.34

Andrea Surá
tel: +420 541 145 118
e-mail: andrea.sura@vutbr.cz
Kancelář 1.35

Jana Sadílková
tel: +420 734 394 265
e-mail: sadilkova@vutbr.cz
Kancelář 1.34

Hana Philippi
tel: +420 541 145 117
e-mail: philippi@vutbr.cz
Kancelář 1.33

David Gurník
tel: +420 541 145 116
e-mail: gurnik@vutbr.cz
Kancelář 1.35

FAKULTA
STAVEBNÍ
Anna Motejzíková Pospíšilová
tel.: +420 541 147 133
e-mail: pospisilova.a@fce.vutbr.cz
Místnost č. A219

Ludmila Zelinková

tel: +420 541 146 328
e-mail: noskova@feec.vutbr.cz
Místnost č. N2.60

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ
FAKULTA STAVEBNÍ VUT V BRNĚ
Veveří 331/95
602 00 Brno

Marta Průdková
(Short-term Studies – Incoming Students)

Kontaktní hodiny:
pondělí: 13:00 - 15:00
středa, čtvrtek: 9:00 - 12:00
individuálně dle dohody

FAKULTA
ARCHITEKTURY
Dita Havlová
tel: +420 541 146 621
e-mail: havlovad@fa.vutbr.cz
Místnost č. A107

Kontaktní hodiny OZV:

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ
FAKULTA ARCHITEKTURY VUT V BRNĚ
Poříčí 273/5, 639 00 Brno
Telefon: 54114 6600

Kontaktní hodiny:

CEITEC VUT
Renáta Hritzová
tel: +420 541 149 634
e-mail: renata.hritzova@ceitec.vutbr.cz
Místnost N6.31

Jana Nosková
(krátkodobá studia, doktorské studium)

tel: +420 541 147 130
e-mail: zelinkova.l@fce.vutbr.cz
Místnost č. A219

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ
Antonínská 548/1
601 90 Brno

Po, Út, Čt: 8:30 - 12:00
St: 9:00 - 11:00, 13:00 - 15:00
Pá: dle individuální domluvy

FAKULTA
ELEKTROTECHNIKY
A KOMUNIKAČNÍCH
TECHNOLOGIÍ

pondělí, středa: 9:00 - 11:00, 13:00 - 15:00
čtvrtek: 9:00 - 11:30

phone: +420 541 146 286
e-mail: prudkova@feec.vutbr.cz
Místnost č. N2.60
VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ
FAKULTA ELEKTROTECHNIKY
A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ
Technická 3058/10
616 00 Brno

Kontaktní hodiny:
Pondělí: 9:00 – 11:00
Středa: 9:00 – 11:00, 13:00 – 15:00
Čtvrtek: 9:00 – 11:00, 13:00 – 14:00

Jana Hulová
(bakalářské a magisterské studijní obory)

!POZOR! S ohledem na aktuální krizovou situaci se
úřední hodiny fakult mohou měnit! Aktuální informace
naleznete na stránkách jednotlivých fakult.
FAKULTA
PODNIKATELSKÁ
Veronika Ptáčková
(krátkodobá studia)
tel: +420 541 142 508
email: ptackova@fbm.vutbr.cz
Místnost č. P371

Gabriela Kopřivová
(krátkodobá studia)
tel: +420 541 142 690
email: koprivovag@fbm.vutbr.cz
Místnost č. P371
VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ
FAKULTA PODNIKATELSKÁ
Kolejní 2906/4
612 00 Brno

pondělí, středa, čtvrtek: 8:30 - 11:00
úterý, pátek: po dohodě

FAKULTA
STROJNÍHO
INŽENÝRSTVÍ
Alena Cupáková

FAKULTA
VÝTVARNÝCH
UMĚNÍ

Michaela Studená

Pavlína Borastero Olšanská

tel: +420 541 141 265
e-mail: studena@fit.vutbr.cz
Místnost č. F120

tel: +420 541 146 804
e-mail: borastero@favu.cz
Místnost č. 321, budova U2

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ
FAKULTA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ
Božetěchova 2
612 00 Brno

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ
FAKULTA VÝTVARNÝCH UMĚNÍ
Údolní 244/53
602 00 Brno

Kontaktní hodiny:

Kontaktní hodiny:

pondělí: 8:00 - 11:00
středa: 8:00 - 11:00, 13:00 - 14:30
Individuálně po dohodě e-mailem

Kontaktní hodiny:

ÚSTAV
SOUDNÍHO
INŽENÝRSTVÍ
Eva Kosinová
tel.: +420 541 148 931
email: eva.kosinova@usi.vutbr.cz
Místnost PUR118/ 3.10

pondělí, středa: 10:00 - 12:00, 13:00 - 15:00
čtvrtek: 10:00 - 12:00

FAKULTA
CHEMICKÁ
Hana Alexová
(vedoucí + RP MŠMT)
tel: +420 541 149 359
e-mail: alexova@fch.vutbr.cz
Místnost č. 2.25

Alena Sýkorová
(CEEPUS + AIA)
tel: +420 541 149 346
e-mail: sykorova@fch.vut.cz
Místnost č. 2.22

tel: +420 541 146 336
e-mail: hulova@feec.vutbr.cz
Místnost č. N2.30a

tel: +420 541 142 134
email: cupakova@fme.vutbr.cz
Místnost č. A1/220

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ
FAKULTA ELEKTROTECHNIKY
A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ
Technická 3058/10
616 00 Brno

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ
FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ
Technická 2896/2
616 69 Brno

Kontaktní hodiny:

tel: +420 541 149 303
e-mail: jurcekova@fch.vut.cz
outgoing@fch.vutbr.cz.
Místnost č. 2.22

Kontaktní hodiny:

pondělí, středa: 8:00 – 11:00 12:00 – 15:00
úterý, pátek: 8:00 – 11:00

international@fch.vutbr.cz

pondělí: 12:00 – 15:00
úterý: 8:00 – 11:00, 12:00 – 14:00
čtvrtek: 8:00 – 11:00

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ
ÚSTAV SOUDNÍHO INŽENÝRSTVÍ
Purkyňova 464/118
612 00 Brno

Kontaktní hodiny:
pondělí: 8:00 - 11:00, 13:00 - 15:00
úterý, středa, čtvrtek: 8:00 - 11:00

Petra Jurčeková
(Erasmus)

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ
FAKULTA CHEMICKÁ
Purkyňova 464/118
612 00 Brno

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ
CEITEC
Purkyňova 123
612 00 Brno

Kontaktní hodiny (včetně prázdnin):
pondělí, středa, čtvrtek, pátek: 9:00 - 11:00
nebo dle individuální domluvy

Kontaktní hodiny:
individuálně dle dohody
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UŽITEČNÉ ODKAZY

UŽITEČNÉ ODKAZY

Užitečné odkazy
VUT

VUT Rektorát
– Studium a stáže v zahraničí

Více informací naleznete ZDE.
www.vutbr.cz/studenti/staze

VUT

Kontakty na zahraniční
oddělení fakult
Více informací naleznete ZDE.
www.vutbr.cz/studenti/staze/kontakt

VUT

Newsletter Odboru
zahraničních vztahů
Více informací naleznete ZDE.
www.vutbr.cz/studenti/staze/newsletter

ERASMUS+

Erasmus+
Česká republika
Erasmus+ si klade za cíl zvýšit kvalitu
a přiměřenost kvalifikací a dovedností. Dvě
třetiny prostředků z tohoto programu jsou
určeny na stipendia více než 4 milionům
osob za účelem studia, odborné přípravy,
práce či dobrovolnické činnosti v zahraničí
v období 2014–2020 (oproti 2,7 milionu
v období 2007–2013). Pobyt v zahraničí
může trvat od několika dnů až po jeden rok.
Programu Erasmus+ se mohou zúčastnit
studenti, učitelé, učni, dobrovolníci, vedoucí mládeže a funkcionáři amatérských
sportovních organizací. Lze z něj také poskytnout finanční prostředky na partnerství vzdělávacích zařízení, mládežnických
organizací, podniků, místních a regionálních úřadů a nevládních organizací, jakož
i na reformy v členských státech s cílem
modernizovat vzdělávání a odbornou
přípravu a podpořit inovace, podnikatelské
schopnosti a zaměstnanost.
Více informací naleznete ZDE.
www.naerasmusplus.cz/cz/

ERASMUS+

EVROPA

European Youth Portal

PODPORA

Dům Zahraniční
Spolupráce

Evropský portál pro mládež nabízí
informace o příležitostech a iniciativách
v jednotlivých státech i na unijní úrovni
určených mladým lidem, kteří žijí, studují
či pracují v Evropě. Portál se zaměřuje na
mladou generaci, ale také i na zainteresované strany působící v oblasti mládeže
(mládežnické organizace, pracovníci
s mládeží, tvůrci politik atd.).

Láká vás možnost vycestovat za poznáním a zkušenostmi do zahraničí? Ať už se
chystáte do ciziny v rámci studia, odborné
praxe, dobrovolnictví nebo dalšího vzdělávání, zde naleznete užitečné informace.

Více informací naleznete ZDE.
www.europa.eu/youth/home_cs

Více informací naleznete ZDE.
www.dzs.cz

EVROPA

Portál Ploteus
The most trusted European tool to manage your learning and career. Whether
during your studies, while starting your
first job or looking for new challenges
Europass allows you to effectively communicate your skills and qualifications
in Europe. The European Commission
provides this service free of any charge
and in 29 different languages.

– Otevíráme dveře
do mezinárodního vzdělávání

PODPORA

Eurodesk
Eurodesk je evropská informační síť, která
působí ve 36 zemích. Tato síť umožňuje
mladým lidem a pracovníkům s mládeží
snadný a rychlý přístup k informacím
o mobilitách a vzdělávacích programech.
Více informací naleznete ZDE.
www.eurodesk.cz

Více informací naleznete ZDE.
www.ec.europa.eu/ploteus/cs

Závěrečné zprávy
Erasmus
Informace o zahraničních vysokých
školách a zkušenostech studentů
Více informací naleznete ZDE.
www.erasmus-databaze.naep.cz
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