 Povinnosti (evidence zahraničních stáží, nahrání Confirmation

po příjezdu do SIS)

 Možnosti výjezdu do zahraničí

 Možnosti financování
 Kde hledat informace a na koho se obracet

 Tato prezentace a i prezentace, která představuje jednotlivé

programy podrobněji bude nahraná na webových stránkách
ZO v sekci Doktorandi

 Všechny zahraniční pobyty je třeba evidovat v SIS (minimálně týden

před odjezdem)– 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 (tzn. pokud získáte finance prostřednictvím interních soutěží)

 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 (Ideální
je, abyste tak učinili bezprostředně po návratu, nejpozději však do
jednoho měsíce po konci pobytu.

 Manuál k evidenci stáží
 Manuál k evidenci stáží v anglickém jazyce

VYBRAT

Chci jet spíše
Obsah pobytu
Do Evropy
• Erasmus+
• CEEPUS
• Visegrad

Do jiných světových zemí
• Meziuniverzitní dohody
• Mezinárodní smlouvy
• Fullbright

Studium
• Erasmus+
• Meziuniverzitní
dohody
• CEEPUS
• Cotutelle
• Visegrad
• Fullbright

Do německy mluvících
zemí
• AKTION
• DAAD
• Č-N fond budoucnosti

Výzkum

• Fond mobility UK
• AKTION
• CEEPUS
• Fullbright

Praktická stáž
• Erasmus+
• GFPS

• 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.
• 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.

Plánování výjezdu: minimálně s předstihem 1 semestru
1)

Motivační dopis / studijní/výzkumný záměr

2)

Životopis

3)

(Seznam předběžně vybraných předmětů)

4)

Doporučení školitele / (Potvrzení vysílající instituce)

5)

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

6)

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

7)

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

 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 (aktuální fakultní uzávěrka pro podání
přihlášek je 15. 10. 2021, předkládají se návrhy budoucích
fyzických výjezdů)

•

POINT: podání přihlášek od 1.11. do 30.11. (krátkodobé budoucí
fyzické aktivity/mobility)

•

FHS: Fakultní soutěž (pro uzávěrku sledujte Aktuality ZO – cca na
přelomu roku)

•

Granty (oddělení vědy a výzkumu)

•

Fondy a nadace

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 (polovina)
Bližší informace zde

 Finanční podpora pro studenty vyjíždějící na studijní/výzkumný

pobyt v zahraničí, jenž nebude plně pokryt z jiných
stipendií/grantů/fondů. Získání stipendia prostřednictvím
Fakultní soutěže se nevylučuje se získáním stipendia z Fondu
Mobility UK.

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
Uzávěrky: aktuální informace jsou průběžně aktualizovány na
webu ZO.
Bližší informace zde

 Internetové stránky zahraničního oddělení – aktuality, kontakty

a konzultační hodiny, obecné informace o studiu v zahraničí,
dlouhodobé nabídky, …
 Facebook aktuality, uzávěrky a výsledky výběrových řízení
 Nástěnka v SIS (Nástěnka – Zahraniční oddělení): aktuální

výběrová řízení a uzávěrky, jednorázové nabídky, informace o
konferencích
 Newsletter – přihlášení na webu (patička vpravo dole)
 UK – FAQ

Mgr. Anežka Novotná (studenti vyjíždějící do zahraničí)
Bc. Lenka Lukešová (přijíždějící zahraniční studenti)
• Konzultační hodiny (vyjíždějící) od 1.10.

(osobně, MS Teams)
 PO+ST 13:30-15:30
 ÚT+ČT 9:30-11:30

(či dle domluvy)
• Webové stránky
• Facebook: Zahraniční oddělení FHS UK
• E-mail: zahranicni@fhs.cuni.cz

