MOŽNOSTI STUDIA V ZAHRANIČÍ
PRO STUDENTY FSS MU

MOŽNOSTI ZAHRANIČNÍCH POBYTŮ

PRACOVIŠTĚ ZODPOVĚDNÁ ZA ORGANIZACI ZAHRANIČNÍCH
POBYTŮ

» Na MU:

» Centrum zahraniční spolupráce
» Oddělení zahraničních vztahů FSS
» Katedroví koordinátoři

» Mimo MU

» Dům zahraniční spolupráce MŠMT ČR
» Fulbrightova komise
» Deutscher Akademischer Austausch Dienst

FAKULTA SOCIÁLNÍCH STUDIÍ
CENTRUM ZAHRANIČNÍCH STUDIÍ

MOŽNOSTI ZAHRANIČNÍCH POBYTŮ

» Studijní pobyty
» Většinou semestrální nebo celoroční pobyty

» Pracovní stáže
» Stáže v oblastech blízkých studijnímu oboru

» Výzkumné pobyty
» Práce v laboratořích, archívech, knihovnách, atd.

» Letní školy
» Odborné nebo jazykové
» V zahraničí nebo v ČR

FAKULTA SOCIÁLNÍCH STUDIÍ

PODMÍNKY PRO VÝJEZD

» Všeobecné
» aktivní studium na MU v době výjezdu
» V době výjezdu: Bc studenti zapsáni min. do 2. ročníku studia na MU

» Pokud konkrétní program nestanoví jinak
» Bc., Mgr. nebo PhD. studijního program na MU
» prezenční, i kombinovaná forma studia

» Jazykové
» B2, ev. C1
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MOŽNOSTI ZAHRANIČNÍCH POBYTŮ - FSS

ERASMUS+ STUDIJNÍ POBYTY
» Destinace
» 28 členských států EU a nečlenské země Norsko, Island ,Lichtenštejnsko,
Makedonie, Turecko

» Období
» V období od 1. 7. 2018 do 30. 9. 2019.
» délka pobytu od 3 do 12 měsíců na každém stupni studia
» předchozí mobility (studijní i pracovní pobyt) se v daném stupni studia sčítají,
včetně mobilit uskutečněných v rámci programu LLP Erasmus 2007–2013

» Finanční podpora
» 300 - 500 Eur na měsíc
» kontaktní osoby na CZS: Pavla Zapletal, Barbora Zuskinová, Denisa Főldešiová
» Termíny
» Všechny katedry: 23. 2. 2018
Přihláška se podává elektronicky přes speciální rozhraní

» Katederní koordinátoři
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MOŽNOSTI ZAHRANIČNÍCH POBYTŮ - FSS

ERASMUS+ PRACOVNÍ STÁŽE
» Destinace
» 28 členských států EU + 5 nečlenských zemí
» Pracovní pobyt se realizuje na základě dohody mezi studentem, „podnikem“ a katederním
koordinátorem

» Období
» délka pobytu od 2 do 12 měsíců
» V období od 1. 7. 2018 do 20. 9. 2019.
» praktickou stáž je možno nově absolvovat do 12 měsíců po ukončení studia (včetně délky
stáže). Veškerá administrativa, stejně jako podpis finanční dohody, musí být vyřízena před
ukončením studia

» Finanční podpora
» 400 – 600 EUR na měsíc
» stipendium přiděluje CZS , kontaktní osoba : Pavla Zapletal
» Termíny
» březen, květen, červenec, listopad Přihláška se podává elektronicky přes speciální
rozhraní

» 1. 3. 2018
» 17. 5. 2018
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MOŽNOSTI ZAHRANIČNÍCH POBYTŮ - FSS

ERASMUS+ MIMO EU
.

» Destinace
» místa na univerzitách v Kanadě, USA, Ruské federaci, Ukrajině, v Balkánských
zemích, Srí Lance, Vietnamu. Kambodži, Malajsii, Papue Nové Guineji, Izraeli,
Kazachstánu a Gruzii

» Období
» délka pobytu: 1 – 2 semestry
» V období od 1. 9. 2018 do 30. 6. 2019.
» Finanční podpora
» 650 EUR na měsíc
» K pobytovým nákladům se připočítává ještě příspěvek na dopravu
» stipendium přiděluje CZS, kontaktní osoba : Adam Hykl

» Termíny
» 18. 2. 2018 Přihláška se podává elektronicky přes speciální rozhraní
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MOŽNOSTI ZAHRANIČNÍCH POBYTŮ - CZS

STUDIUM NA PARTNERSKÝCH UNIVERZITÁCH MU
» Typ pobytu:
» Studijní, určeno pro studenty ve všech stupních studia (v některých případech s výjimkou doktorandů)
» Destinace
» studium, na partnerských univerzitách MU mimo Evropu :USA, Kanada, Mexiko, Brazílie, Chile, Japonsko, Jižní
Korea, Tchajwan, Hong Kong, Čína, Austrálie, nově i Gruzie, Indie, Izrael a Rusko.

» Období
» 1 semestr až 2 semestry
» Finanční podpora
» CZS ve většině případů poskytuje stipendium ve výši až 10 000 Kč / měsíc
»

v některých případech poskytuje finanční stipendium i zahraniční univerzita

» Jazyk výuky
» angličtina, španělština, místní jazyky
» Termíny
» 15.12.2017 – pro studium zahajované na podzim v ak. roce 2018/2019 ostatní univerzity
» srpen 2018 – pro studium zahajované v jarním semestru

» Studenti bez certifikátu se musí účastnit jazykového testu organizovaného CZS
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MOŽNOSTI ZAHRANIČNÍCH POBYTŮ - CZS

ISEP – INTERNATIONAL STUDENT EXCHANGE PROGRAM
» Typ pobytu: studijní, možno kombinovat i s pracovní stáží („Academic Training“)
» Destinace
» Tento program umožňuje studium, na mimoevropských univerzitách, které jsou zapojené do programu
ISEP: USA, Canada, Latinská Amerika, Asie, Afrika, Austrálie

» Období

» min. 1 semestr a maximálně 2 semestry
» Finanční podpora
» hostitelská instituce nabízí:
» Prominutí školného na hostitelské instituci
» Hrazené ubytování a stravování od hostitelské instituce

» MU nabízí:
» CZS ve většině případů poskytuje stipendium ve výši 10 000 Kč / měsíc
» Jazyk výuky
» angličtina, španělština
» Termín: Uzávěrka pro odevzdání on-line přihlášek na CZS
» Polovina prosince pro následující akademický rok: mobility se začátkem od PS
» na mobility, které se uskuteční v JS : květen
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MOŽNOSTI ZAHRANIČNÍCH POBYTŮ - CZS

MEZIVLÁDNÍ STIPENDIA
» Typ pobytu: jazykové, studijní a výzkumné
» Destinace
» Ministerstvo školství vyhlašuje na každý akademický rok studijní pobyty, které se uskutečňují
na základě dohod s jednotlivými zeměmi.

» Přehled výběrových řízení
» Přehled kvót
» Období
» Od několika týdnů (např. letní školy) po celý rok (nejběžnější jeden semestr)
» Finanční podpora
» Studenti dostávají finanční granty odpovídající životním standardům běžným v dané zemi
(většinou ze zdrojů hostitelské země), cestovní náhrady

» Termín
» Kvóty: říjen pro následující akademický rok
» VŘ: od října do února pro následující akademický rok
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MOŽNOSTI ZAHRANIČNÍCH POBYTŮ - CZS

Granty pro „FREEMOVERS“
» Typ pobytu: studijní, výzkumné, stáže,
» Pro studenty, kteří si sámi domluví studijní pobyt na zahraniční vzdělávací instituci, mimo
rámec jakéhokoliv výměnného programu

» Destinace
» Možno žádat ke studiu na všech institucích kdekoliv ve světě

» Období
» Nejčastěji 1 semestr, je možné i na kratší dobu.
» Finanční podpora
» O granty se žádá na CZS, stipendium ve výši 7 000 Kč / měsíc, do zámoří 10 000 Kč na měsíc
» Termín Pro pobyty v kalendářním roce 2018:
• 15. leden stáže v jarním semestru a létě
• 30. květen stáže v létě a na podzim

Freemover CEEPUS
»
»
»

Granty pro „freemovers“ v zemích Střední Evropy: Albánie, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Černá Hora,
Chorvatsko, Maďarsko, Makedonie, Moldavsko, Polsko, Rakousko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko,
Srbsko
Více informaci na http://ceepus.info/
Termín: 30. listopad pro následující jarní semestr
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MOŽNOSTI ZAHRANIČNÍCH POBYTŮ - FSS

BILATERÁLNÍ SMLOUVY NA FAKULTNÍ ÚROVNI
Seznam univerzit

»

MVES:
» Uralská univerzita v Jekatěrinburgu (Ruská federace) - Mgr preferováni
» The Lauder School of Government, Diplomacy and Strategy, IDC Herzliya (Izrael) – Bc (Mgr)
» Department of Defense and Strategic Studies, Missouri State University (USA) - Mgr

»

ENVIRO:
» Tata Institute of Social Sciences, Mumbai, India (i pro jiné katedry)

Švýcarsko: katedry MVES, POL, SOC

Na jak dlouho?
» na jeden semestr (jaro nebo podzim)
Jaká je finanční podpora?
» CZS ve většině případů poskytuje stipendium ve výši 7 000 Kč / měsíc, v případě USA 10 000 Kč/měsíc
» Je možné žádat i podporu z mobilitního stipendijního fondu fakulty
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MEZINÁRODNÍ STUDENTSKÝ KLUB (ISC)

» Mezinárodní studentský klub (ISC – International Student Club) organizuje pro
zahraniční studenty nejrůznější volnočasové aktivity; výlety, prezentace zemí,
jazykové kurzy, sportovní a kulturní akce a párty.

» Další službou pro zahraniční studenty je také tzv. tutoring. Každému zahraničnímu
studentovi je přidělen tutor, český student, který jim může pomoci s vyřizováním
popříjezdových formalit a s orientací ve městě a na univerzitě.

Více informací o ISC na webových stránkách: http://isc.muni.cz
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KONTAKTY

» Oddělení zahraničních vztahů
»
»
»
»

Fakulta sociálních studií MU
e-mail: int@fss.muni.cz, zahr@fss.muni.cz
http://www.fss.muni.cz/students/abroad/office_for_int_relations
kontaktní hodiny:
pondělí, úterý, čtvrtek 13:00 - 15:00
středa, pátek
9:00 - 11:00

» Centrum zahraniční spolupráce
»
»
»
»

Budova „bývalé“ Lékařské fakulty, Komenského nám. 2
e-mail: ois@czs.muni.cz
http://czs.muni.cz
kontaktní hodiny:
pondělí,
12:00 - 14:00
úterý
9:00 - 11:00
středa
12:00 - 15:00
čtvrtek
13:00 - 15:00
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CENTRUM ZAHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE

