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study abroad advisors
you think you know but you have no idea....



anketa
chtěl(a) bys v rámci svého studia podniknout

výjezd do zahraničí?

ano, a už vím jak a kam bych chtěl(a) jet
ano, ale ještě nemám konkrétní plány
spíš ne, zatím o tom neuvažuji



anketa

Kam tě to táhne nejvíc?



Program

Erasmus+ - jak začít (pobyty a stáže)

meziuniverzitní dohody - tvoje cesta do zámoří!

letní školy

kreditová mobilita a free movers

Charles Abroad, aneb kde začít při plánování mobility?

kde jinde hledat užitečné informace?

závěrečné otázky



kvíz

a)

b)

c) Velká Británie

Francied)

Kam nejčastěji míří studenti UK?

Německo

Itálie



statistiky UK
studium v zahraničí

430 300 160 120 105

CELKEM 
NA UNIVERZITĚ  KARLOVĚ
VYCESTOVALO ZA ROK 2019 

STUDENTŮ
2708 

V RÁMCI RŮZNÝCH PROGRAMŮ
MEZINÁRODNÍ MOBILITY



Členské státy Evropské unie 
Belgie, Bulharsko, Česká
republika, Dánsko, Německo,
Estonsko, Irsko, Řecko,
Španělsko, Francie, Chorvatsko,
Itálie, Kypr, Lotyšsko, Litva,
Lucembursko, Maďarsko, Malta,
Nizozemsko, Rakousko, Polsko,
Portugalsko, Rumunsko,
Slovinsko, Slovensko, Finsko,
Švédsko

Erasmus +
Programové země mimo EU
Republika Severní
Makedonie, Srbsko, Island,
Lichtenštejnsko, Norsko,
Turecko
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800+ 

minimální délka pobytu jsou 3 měsíce a maximální 12 měsíců
je možné vyjet i na dva semestrální pobyty v rámci jednoho
stupně studia, nebo kombinovat studijní pobyt a stáž.
výběrové řízení probíhá na většině fakult dvakrát ročně - řádné
výběrové řízení v období února a března, a doplňkové řízení na
podzim 
první příležitost přihlásit se na Erasmus tedy budete mít už na
začátku letního semestru, pro akademický rok 2022/2023

Erasmus +
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studijní pobyt 



praktická stáž
Erasmus +

erasmusintern.org

stáže na univerzitních pracovištích partnerských škol a
spolupracujících subjektů jako jsou laboratoře, výzkumná centra,
fakultní školy, fakultní nemocnice, případně jiná pracoviště
napojená na zahraniční školu
některé fakulty umožňují, aby si student vyhledal stáž po vlastní
ose, a následné navázání kontaktu
minimální délka pobytu je 2 měsíce, maximální 12 měsíců

http://erasmusintern.org/


stipendium  2021/2022

výše stipendia

jeden z nejvyšších příspěvků v Evropě!

600€
14 769 Kč

750€/
18 495 Kč/ 11 836 Kč

480€ 630€/
15 535Kč/

+ 250€ Sociální stipendium /měsíčně

+ 50€ Green Erasmus /jednorázově



meziuniverzitní
a mezifakultní  dohody

Arménie, Austrálie, Ázerbájdžán, Brazílie, Bulharsko, Čína, Finsko, Francie,
Gruzie, Chile, Izrael, Japonsko,  Kanada, Kazachstán, Korea, Litva,
Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Makedonie, Mexiko, Německo,
Norsko, Nový Zéland, Peru, Rusko, Singapur, Slovensko, Srbsko,
Slovinsko, Švýcarsko, Taiwan, Turecko, Ukrajina, USA, Vietnam

možnost studovat po celém světě!

https://cuni.cz/UK-3348.html
https://cuni.cz/UK-3348.html
https://cuni.cz/UK-3406.html
https://cuni.cz/UK-5330.html
https://cuni.cz/UK-3531.html
https://cuni.cz/UK-8399.html
https://cuni.cz/UK-5020.html
https://cuni.cz/UK-3574.html
https://cuni.cz/UK-3351.html
https://cuni.cz/UK-3089.html
https://cuni.cz/UK-8399.html
https://cuni.cz/UK-3685.html
https://cuni.cz/UK-3091.html
https://cuni.cz/UK-8528.html
https://cuni.cz/UK-3686.html
https://cuni.cz/UK-3352.html
https://cuni.cz/UK-3353.html
https://cuni.cz/UK-5703.html
https://cuni.cz/UK-5380.html
https://cuni.cz/UK-3354.html
https://cuni.cz/UK-2947.html
https://cuni.cz/UK-3055.html
https://cuni.cz/UK-3355.html
https://cuni.cz/UK-3408.html
https://cuni.cz/UK-3090.html
https://cuni.cz/UK-3356.html
https://cuni.cz/UK-8547.html
https://cuni.cz/UK-5019.html
https://cuni.cz/UK-4262.html
https://cuni.cz/UK-3357.html
https://cuni.cz/UK-3093.html
https://cuni.cz/UK-3688.html
https://cuni.cz/UK-3358.html
https://cuni.cz/UK-3359.html
https://cuni.cz/UK-3092.html
https://cuni.cz/UK-9962.html


jak to funguje?

meziuniverzitní
a mezifakultní  dohody

univerzita i fakulty uzavírají bilaterální smlouvy s partnery po celém světě

student na zahraniční univerzitě neplatí školné, ale hradí ostatní výdaje
(ubytování. cestovné a další náklady)

financování musí ale řešit samostatně - neexistuje zde pevně stanovené
nárokové stipendium jako u Erasmu 

student může využít fondu mobility



proces výběru 

meziuniverzitní
a mezifakultní  dohody

Meziuniverzitní dohody
dvoukolové výběrové řízení

fakulta své vybrané kandidáty postoupí na Rektorát. Prorektor pro
zahraničí pak v rámci výběrového řízení volí mezi kandidáty fakult

ve smlouvách je pevně zakotven počet míst na semestr pro všechny
fakulty UK dohromady
vybraní studenti následně mohou žádat o finanční podporu pro svůj pobyt,
stipendium není automatické

 Mezifakultní dohody
jednokolové výběrové řízení, jinak platí totéž 



dohody
lze cestovat do 32 programových
zemí v rámci Evropy

Erasmus   
destinace po celém světě (včetně
Evropy)

pevně stanovené a nárokové
stipendium pro všechny vybrané
studenty

nutnost žádat o financování
samostatně, výše není stanovena

výběr provádí fakulta
výběr provádí fakulta a rektorát
ve dvou kolech (v případě
meziuniverzitních dohod)proces přihlašování je na všech

univerzitách stejný nebo velmi
podobný 

proces přihlašování se na
jednotlivých univerzitách může
výrazně lišit 



nabízí je snad každá vysoká škola všude na světě

letní školy
další možnosti výjezdů:

nemusí být vždy v létě, ale je to nejčastější termín

lze získat podporu z fondu mobility, nebo z POINTu

nabízejí pestrou paletu oborů a velmi úzká atraktivní témata k
intenzivnímu studiu

skvělá volba pro ty, kteří chtějí vyjet v období mimo semestr a/nebo
na kratší dobu

možnost vyzkoušet si studium v zahraničí tak trochu nanečisto

www.summerschoolsineurope.eu

bývají drahé

https://www.summerschoolsineurope.eu/


součást programu Erasmus+

kreditová mobilita
další možnosti výjezdů:

studenti vyjíždějí zejména do zemí bývalého Sovětského svazu a do
neprogramových Evropských států. V rámci nového Erasmu však bude
pravděpodobně možné vyjet v rámci kreditové mobility téměř kamkoli 

ALE záleží vždy na projektech konkrétní fakulty

možnost navštívit země, které nejsou v seznamu Erasmu ani
meziuniverzitních a mezifakultních dohod

lze využít pouze projekty své fakulty, které se mění v různých obdobích 

pevně stanovené nárokové stipendium



možnost zvolit si pobyt zcela podle sebe

free movers
další možnosti výjezdů:

je třeba abys sám/sama
kontaktoval(a) zahraniční univerzitu a zařídil(a) si přijetí
vyřídil(a) si výjezd v rámci studia na fakultě 
zajistil(a) si financování pobytu 

informace o free movers na webu UK

univerzity mají pokyny pro free movery často zveřejněné na
svých webech

bez  výběrového řízení na UK

nutnost obrovské samostatnosti, budeš odkázán(a) hlavně sám/sama na sebe

https://cuni.cz/UK-4251.html


Charles Abroad

pravidelné dávky informací o zahraničním studiu v přijatelné formě

zkušenosti studentů, fotografie, zajímavosti i praktické informace

www.charlesabroad.cz

instagram: @charlesabroad.cz

facebook.com/charlesabroad.cz

podcastové aplikace (Spotify, Apple Podcast, Google Podcast)

web fakulty a její profil na sociálních sítích
web domu zahraniční spolupráce: www.dzs.cz

kde začít?



Charles Abroad 
celouniverzitní projekt, jehož cílem je motivovat
studenty k výjezdu do zahraničí 

Proč nás sledovat 

zkušenosti studentů 
informace o různých možnostech výjezdu 
rady a tipy 
nabídky výjezdů 
závěrečné zprávy studentů



kde nás najdete?
sledujte nás na sociálních sítích, poslechněte si náš podcast

@charlesabroad.cz



často kladené dotazy
charlesabroad.cz/faq

http://www.charlesabroad.cz/faq
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Kristýna, PřF 
Švédsko 

Díky CHAB jsem se rozhodla, že 

 Erasmus ve Švédsku nebyl mým

posledním výjezdem do zahraničí.  

Po konci studia se chystám na

absolventskou stáž do Barcelony.

Chci, aby i mé zkušenosti někomu

pomohly a inspirovaly k výjezdu. 



závěrečné zprávy 

charlesabroad.cz/zaverecne-zpravy

"You are not completely useless you
can always serve as a bad example."

http://www.charlesabroad.cz/zaverecne-zpravy


další užitečné odkazy k jednotlivým programům:

obecně o Erasmu na UK: https://cuni.cz/UK-39.html

rozcestník na jednotlivé fakultní stránky o Erasmu + kontakty na koordinátory Erasmu

meziuniverzitní dohody na UK: https://cuni.cz/UK-37.html

kritéria hodnocení meziuniverzitních dohod

rozcestník fakultní dohody

informace o fondu mobility

informace pro free movery

https://cuni.cz/UK-39.html
https://www.charlesabroad.cz/kontakty-na-koordinatory
https://cuni.cz/UK-37.html
https://cuni.cz/UK-3904.html
https://cuni.cz/UK-38.html
https://cuni.cz/UK-43.html
https://cuni.cz/UK-4251.html


prostor pro otázky


