@czugoabroad

projekt
CZUgoAbroad
V říjnu 2020 se v Centru zahraničních
vztahů ČZU zrodil unikátní projekt
s názvem CZUgoAbroad. Poslání
tohoto projektu je jednoznačné - zvýšit
celkovou informovanost o zahraničních
pobytech a motivovat studenty
k výjezdu do zahraničí.
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Obecné informace

Co je Erasmus+?
Erasmus+ je výměnný program EU pro studenty nebo čerstvé
absolventy. Existují tyto typy mobilit:

Dlouhodobá mobilita
Studijní pobyt
Pracovní stáž
Krátkodobá mobilita
PhD mobilita
Kombinovaný intenzivní program (BIP)

Mezinárodní mobilita

Každý student může získat až

12 měsíců
finanční podpory na každém
stupni studia.
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Bakalářský stupeň
Magisterský stupeň
Doktorský stupeň

Obecné informace

Cizí jazyk
Vyjíždějící studenti v rámci programu Erasmus nejčastěji studují
v angličtině. Mnohdy je možné studovat i v jazyce přijímající země.

Angličtina B1/B2 (či vyšší)
| Většina univerzit vyžaduje znalost angličtiny na úrovni
B1 nebo B2.
| Před výjezdem lze absolvovat jazykový kurz, který
pořádá Katedra jazyků PEF a po jehož absolvování
získáte potvrzení o jazykových znalostech požadované
úrovně.

Jiné jazyky
| Program Erasmus umožňuje studentům studovat
v jazyce Vaší destinace.
| Umíte třeba španělsky? A chcete svou znalost
španělštiny ještě zlepšit? Vyjeďte do Španělska!

nezávislost |
zlepšení se v cizích jazycích |
přátelé z celého světa |
vylepšené CV |
cestování |
mezinárodní vzdělání |
vzpomínky na celý život |
rozšíření obzorů |

Důvody
proč vyjet
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Dlouhodobá mobilita

Dlouhodobá mobilita
Dlouhodobá mobilita je nejoblíbenější typ výměnného pobytu mezi
našimi studenty. Tato mobilita Vám pomůže získat osobní i studijní
zkušenosti z jiné země.

Studijní pobyt
| Každý student (kombinovaného či
prezenčního studia) může vyjet
do zahraničí již od 2. ročníku bakaláře.
| Přihlášku je možné podat již během
studia prvního ročníku bakaláře

Pracovní stáž
| Každý student nebo čerstvý absolvent
může vyjet na pracovní stáž.
| Za čerstvého absolventa je považován
každý do 12 měsíců od úspěšného
absolvování státní závěrečné zkoušky
(SZZ). Přihlášku je nutné podat ještě před
SZZ.

Svých dostupných 12 měsíců si můžete libovolně rozdělit mezi

Erasmus+ studijní pobyt a pracovní stáž.
Například můžete vyjet na 6 měsíců na studijní pobyt (1 semestr)
a poté dvakrát na 2 měsíce na pracovní stáž.
06

300+

1 semestr

partnerských univerzit

Double/Joint Degree = 2 semestry

32

480-600€

evropských zemí

měsíční stipendium

Dlouhodobá mobilita

Studijní pobyt

Kdo a kdy?
Každý student = studenti denního
i kombinovaného studia.

Výběrová řízení se konají během roku
dvakrát (přibližně v lednu a srpnu).
Přihlášku si můžete podat již v prvním
ročníku bakalářského studia.

Je možné vyjet již
od 2. ročníku
bakalářského
studia.
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Dlouhodobá mobilita

Double & Joint Degree
Double Degree programy
Bakalářské programy
Provozně ekonomická fakulta:
International Studies in Management
University of Applied Sciences Bielefeld [DE]
Business and Economics
University of Cagliari [IT]
Graduado en Administración y Dirección
de Empresas
Universitat Politècnica de València [ES]

Magisterské programy
Provozně ekonomická fakulta:
International Management
University of Cagliari [IT]
International Business Management
University of Applied Sciences Bielefeld [DE]
Economics and Management /
International Business
Catholic University of Lyon [FR]
Economics and Management /
Management Economics and Consumer
Studies
Wageningen University [NL]
Economics and Management /
Environment and Public Policy
Grenoble École de Management [FR]

Fakulta agrobiologie, potravinových a
přírodních zdrojů:
Sustainable Agriculture and Food Security
University of Pisa [IT]

Fakulta tropického zemědělství:
Agricultural Sciences and Farming
Systems in the Tropics and Subtropics
Universität Hohenheim [DE]

Joint Degree programy
Magisterské programy
Fakulta agrobiologie, potravinových a
přírodních zdrojů:
Natural Resources Management and
Ecological Engineering
University of Natural Resources and Life
Sciences Vienna - BOKU [AT]
Erasmus Mundus Joint Master´s Degree Danube AgriFood Master
Hungarian University of Agriculture and
Life Sciences [HU]
Slovak University of Agriculture Nitra [SK]
University of Zagreb [HR]
University of Novi Sad [RS]
Banat‘s University of Agricultural Sciences
and Veterinary Medicine, Timisoara [RO]
University of Natural Resources and Life
Sciences Vienna - BOKU [AT]

PhD programy
Provozně ekonomická fakulta:
International Economic Relations and
Management
University of Applied Sciences
Burgenland [AT]

Základní info
| dva univerzitní diplomy po SZZ
| pouze jedna závěrečná práce
| studium v zahraničí po celý ak. rok
| stipendium = finanční podpora
PŘIHLÁŠKY je možné podat na Oddělení
mezinárodních vztahů Vaší fakulty (str. 23)
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Dlouhodobá mobilita

Jak se přihlásit
na studijní pobyt?
Celý proces se skládá z 5 jednoduchých kroků.

KROK 1: Zvolte si 2-3 destinace, kam chcete vyjet. Můžete využít naši interaktivní
mapu (viz. strana 11) nebo webové stránky Vaší fakulty.
KROK 2: Kontaktujte Oddělení mezinárodních vztahů (OMV) na Vaší fakultě
a informujte je, že chcete vyjet na studijní pobyt. OMV Vám sdělí více podrobností
o tom, kdy probíhá výběrové řízení a jaké jsou požadavky. Nebojte se, toto výběrové
řízení není nic složitého!
KROK 3: Gratulujeme! Úspešně jste zvládl/a výběrové řížení. Nyní OMV Vaší fakulty
informuje Centrum zahraničních vztahů ČZU o Vaší úspěšné přihlášce. Centrum
zahraničních vztahů Vám poskytne informace o dalším postupu. Jde převážně
o několik online dokumentů.
KROK 4: Veškeré papírování je hotové. Před samotnou cestou Vám zbývá už jen
podepsat Účastnickou smlouvu . Stáhněte si ji v UIS, podepište, doručte a můžete
vyrazit!
KROK 5: Vše je hotovo. Obdržíte 80-100% stipendia před začátkem mobility
(zbytek pak případně v průběhu pobytu).
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Dlouhodobá mobilita

Kam se dá vyjet?
Skupina 1+2 | vyšší životní náklady |600€/měsíčně|
Belgie, Dánsko, Finsko, Francie, Irsko, Island, Itálie, Kypr,
Lichtenštejnsko, Lucembursko, Malta, Německo, Nizozemsko,
Norsko, Portugalsko, Rakousko, Řecko, Španělsko, Švédsko

Skupina 3 | nižší životní náklady |480€/měsíčně|
Bulharsko, Estonsko, Chorvatsko, Litva, Lotyšsko, Maďarsko,
Polsko, Rumunsko, Severní Makedonie, Slovensko, Slovinsko,
Srbsko, Turecko
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Dlouhodobá mobilita

Kde najít partnerskou
univerzitu?
Podívejte se na naši interaktivní mapu partnerských univerzit
v zahraničí!

Interaktivní mapa zahrnuje:
| základní informace o každé partnerské univerzitě
| filtr dle fakult ČZU
| webové stránky partnerské univerzity
| webové stránky pro přijíždějící studenty na danou instituci

11

Dlouhodobá mobilita

Pracovní stáž

∞

2-5 měsíců

32

630-750€

neziskové organizace,
univerzity, laboratoře,
firmy atd.

možná délka

evropských zemí

měsíční stipendium

Kdo a kdy?
Každý student = studenti prezenčního
i kombinovaného studia.

Nemáme žádný deadline můžete se přihlásit kdykoliv.
Pokud chcete vyjet jako
absolvent, je nutné se
přihlásit ještě před Státní
závěrečnou zkouškou.
Je možné vyjet kdykoliv,
i během prvního ročníku
bakalářského studia.
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Dlouhodobá mobilita

Jak se přihlásit
na pracovní stáž?
Celý proces se skládá z 6 jednoduchých kroků.

KROK 1: Najděte si organizaci v zahraničí, která je pro Vás zajímavá, a která Vás
na stáž přijme. Můžete použít naši Interaktivní mapu nebo jednoduše najít
organizaci přes Google.
KROK 2: Skvělé, organizaci máte! Nyní kontaktujte Oddělení mezinárodních vztahů
(OMV) na Vaší fakultě a informujte je, že chcete vyjet na pracovní stáž. Zaměstnanci
OMV Vám také pomohou s potřebnými dokumenty.
KROK 3: Ve spolupráci s OMV na Vaší fakultě a přijímající organizací, si připravíte
Learning Agreement pro pracovní stáž (tzv. dohodu o stáži).
KROK 4: Následně je potřeba Váš Learning Agreement podepsat. Požadované
podpisy jsou: Váš, OMV na Vaší fakultě, přijímající organizace a Centra zahraničních
vztahů ČZU.
KROK 5: Learning Agreement je kompletní! Zbývá Vám jen podepsat Účastnickou
smlouvu a můžete vyrazit!
KROK 6: Vše je hotovo. Obdržíte 80-100% stipendia před začátkem mobility (zbytek
pak případně v průběhu pobytu).
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Dlouhodobá mobilita

Kam se dá vyjet?
Skupina 1+2 | vyšší životní náklady |750€/měsíčně|
Belgie, Dánsko, Finsko, Francie, Irsko, Island, Itálie, Kypr,
Lichtenštejnsko, Lucembursko, Malta, Německo, Nizozemsko,
Norsko, Portugalsko, Rakousko, Řecko, Španělsko, Švédsko

Skupina 3 | nižší životní náklady |630€/měsíčně|
Bulharsko, Estonsko, Chorvatsko, Litva, Lotyšsko, Maďarsko,
Polsko, Rumunsko, Severní Makedonie, Slovensko, Slovinsko,
Srbsko, Turecko
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Dlouhodobá mobilita

Jak najít přijímající
organizaci?
Vaše přijímající organizace nemusí mít uzavřenou žádnou smlouvu
s ČZU. Při hledání můžete kontaktovat jakoukoliv organizaci instituty, univerzity, neziskové organizace, úřady, laboratoře, firmy
atd.

Hledání na portálech
| Organizace z celé Evropy sdílí nabídky
stáží na různých portálech.
| Doporučujeme:
erasmusintern.org
globalplacement.com
myinternship.eu
trainingexperience.org

Kontakt přes e-mail
| Nebojte se kontaktovat potenciální
přijímající organizaci přes e-mail.
E-mailovou adresu můžete nalézt
na webových stránkách organizace.
| Pokud nemáte zkušenosti s psaním
oficiálních emailů, podívejte se
na naše vzory zde:

15

Dlouhodobá mobilita

Nevíte kam? Poradíme!
Podívejte se na naši interaktivní mapu. Mapa obsahuje organizace,
kam vyjeli naši studenti na pracovní stáž v posledních 3 letech.

Interaktivní mapa zahrnuje:
| základní informace o každé přijímající organizaci
| filtr dle příslušnosti k fakultě ČZU
| webové stránky organizace
| mnoho inspirace
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Krátkodobá mobilita

Krátkodobá mobilita
Krátkodobá mobilita je alternativa k dlouhodobé mobilitě. Může
trvat 5 až 30 dnů. Tento typ mobilit se dělí na Kombinovaný
intenzivní program (tzv. BIP) a PhD mobilitu.

Kombinovaný intenzivní program
(BIP)

PhD mobilita
| dostupná pouze pro PhD studenty

| dostupný pro každého studenta

| mobilita se výrazně podobá
pracovní stáži

| výrazně se podobá letním školám
| organizováný partnery ČZU

| více zjistíte na Oddělení
mezinárodních vztahů Vaší fakulty

| kombinace fyzické a online formy
| více zjistíte na Oddělení mezinárodních
vztahů Vaší fakulty

Stipendium
1. až 14. den = 70€ na den
15. až 30. den = 50€ na den
celkové stipendium na 30 dní = 1780€
pn
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Krátkodobá mobilita

PhD mobilita

5-30 dnů

≤1780€

možná délka

celkové stipendium na 30 dní

pouze PhD studenti
dostupnost

Kdo a kdy?
Každý PhD student

Zjistěte si více informací na Oddělení
mezinárodních vztahů Vaší fakulty.
Každá fakulta má přidělený určitý
počet mobilit.

Do zahraničí je možné vyjet kdykoliv,
klidně i během letních prázdnin.
18
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Krátkodobá mobilita

Kombinovaný intenzivní
program |BIP|

5-30 dnů

≤1780€

možná délka

celkové stipendium na 30 dní

online + fyzicky
Kdo a kdy?
Každý student

Zjistěte si více informací na
Oddělení mezinárodních vztahů
Vaší fakulty. BIPy jsou obvykle
organizovány ve spolupráci
s více zahraničními partnery.

Do zahraničí je možné vyjet
kdykoliv, klidně i během 1. ročníku
bakalářského studia.
19
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Mezinárodní mobilita

Mezinárodní mobilita
Mezinárodní mobilita je dlouhodobý typ mobility do zemí, které nejsou
programovými zeměmi Erasmus+. Tato aktivita je organizována Centrem
zahraničních vztahů ČZU.

1 semestr
možná délka

Studijní pobyt
| Přihlášky jsou otevřeny všem
studentům od 2. ročníku Bc. studia

600-700€

měsíční stipendium

| Izrael
| Jižní Korea
| Nový Zéland
| Japonsko
atd.
plánované destinace

Nezmeškejte
žádnou příležitost!
Pro více informací o výběrových řízeních na Mezinárodní mobility
sledujte náš Instagram @CZUgoAbroad nebo pravidelně kontrolujte
webové stránky Centra zahraničních vztahů ČZU.
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Dostupnost

Dostupnost
Tento zjednodušený přehled mobilit Vám ukáže, na kterou z nich
se můžete vydat.

Dlouhodobá mobilita

Krátkodobá mobilita

mimoprogramové země

Studijní
pobyt

Stáž

PhD
Mobilita

BIP

Mezinárodní
mobilita

student
bakaláře

Ano!

Ano!

-

Ano!

Ano!

absolvent
bakaláře

-

Ano!

-

-

-

student
magistra

Ano!

Ano!

-

Ano!

Ano!

absolvent
magistra

-

Ano!

-

-

-

student
PhD

Ano!

Ano!

Ano!

Ano!

Ano!

absolvent
PhD

-

Ano!

Ano!

-

-
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Dostupnost

Dodatečná finanční
podpora
Inkluze
| Student s omezenými příležitostmi má nárok buď na dodatečné
stipendium, nebo možnost vyjet na krátkodobou mobilitu místo
dlouhodobé.

Potravinová intolerance
| Student, který má potravinovou intoleranci (celiakie, Crohnova
choroba, intolerance na laktózu apod.) může obdržet až
250€/měsíc jako dodatečnou finanční podporu.

Green Erasmus
| Student, který použije ekologičtější způsob dopravy, může získat
jednorázový příspěvek 50€, pokud je jeho cesta delší než 1200 km.

dodatečné stipendium pro
studenty s omezenými
příležitostmi až do výše:

250€/měsíčne
22

všichni studenti s omezenými
příležitostmi se mohou přihlásit

na krátkodobou
kombinovanou mobilitu
místo dlouhodobé
pn

Každá fakulta ČZU má vlastní Oddělení mezinárodních vztahů.
Koordinátor na Vaší fakultě Vám může pomoci s přihláškou
a zodpoví případné otázky ohledně pobytu v zahraničí.
Veronika Brecklová [PEF]

Lucie Korečková [TF]

Koordinátorka vyjíždějících studentů

Koordinátorka vyjíždějících studentů

Kancelář: CEMS II/D 244

Kancelář: TF/45/II

E-mail: pefoutgoing@pef.czu.cz

E-mail: mareckoval@tf.czu.cz

Radka Krejčí [FAPPZ]

Barbora Jordánová [IVP]

Koordinátorka vyjíždějících studentů

Koordinátorka vyjíždějících studentů

Kancelář: FAPPZ/AF120

Kancelář: IVP/78

E-mail: iro@af.czu.cz

E-mail: jordanova@ivp.czu.cz

Jana Hummelová [FTZ]
Koordinátorka vyjíždějících studentů

Jedu na Erasmus...

Kancelář: NFTZ/412
E-mail: hummelova@ftz.czu.cz

Fakultní OMV |studium|
| přihlášky a výběrová řízení

Kateřina Navrátilová [FLD]
Koordinátorka vyjíždějících studentů
Kancelář: DP/416
E-mail: iro@fld.czu.cz

Tereza Besskó [FŽP]

(s vyjímkou Mezinárodní mobility)
| volba partnerské univerzity
| výběr předmětů
| uznávání studijních výsledků

Centrum zahraničních vztahů
|administrativa|
| stipendium = Účastnická smlouva

Koordinátorka vyjíždějících studentů

| další nutná administrativa před

Kancelář: MCEV/219
E-mail: bessko@fzp.czu.cz

výjezdem a po návratu
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Fakultní koordinátoři

Kdo je kdo? Toto jsou
Vaši fakultní koordinátoři

Inspirace

Příběhy studentů
Studenti jsou kořením nejen naší univerzity, ale i našeho projektu.
Na jejich příběhy ze zahraničí odkazujeme nejčastěji a nejraději. Věříme,
že právě zprostředkované příběhy jsou tou nejlepší motivací!
Jednoduše studenti studentům.

více najdete na Instagramu @czugoabroad
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Inspirace
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Inspirace

Inspirujte se!
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Podcast

Instagram

YouTube

Ambasadoři

Děkujeme...
Gratulujeme! Došli jste v naší brožurce až na samotný konec.
V tomto místě bychom rádi poděkovali všem, bez jejichž podpory a důvěry by
CZUgoAbroad nikdy nevzniklo. 
Děkujeme Lukáši Pospíšilovi, že vyslech náš nápad na tento projekt, že našemu
nápadu věřil a dal nám volné ruce při jeho tvorbě.
Děkujeme Káje Křtěnové a všem členům Odboru vnějších vztahů ČZU!
Děkujeme kolektivu Centra audiovizuální podpory za konzultace, podporu a pomoc
s našimi audio-vizuálními nápady. 
Děkujeme našim kolegům Adamovi, Daně, Martině, Radce, Mikulášovi, Mirce a
Lukymu, že s námi konzultovali naše nápady a přispěli svými zkušenostmi k celému
projektu.
Děkujeme studentské organizaci Erasmus Student Network, jejichž členové nám
s projektem pomáhají.
Děkujeme Adéle Čeňkové, Anně Hroudové Vovsové a Tomáši Petříčkovi, že přijali
pozvání do podcastu.
Děkujeme všem studentům a absolventům, kteří nám řekli své „ano“. Kteří se nebáli
sdílet své zážitky ať už prostřednictvím fotek, videí nebo jako hosté našeho
podcastu. Děkujeme! Bez Vašeho nadšení a ochoty bychom neměli co sdílet. 

Centrum zahraničních vztahů ČZU

Centrum zahraničních vztahů ČZU
Kamýcká 1077, Praha - Suchdol

goabroad@rektorat.czu.cz
www.czugoabroad.cz
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