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Možnosti studia v zahraničí pro 
studenty FSS MU
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Kategorie 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.

Krátkodobé pobyty, zpravidla do 1 měsíce

• Letní školy

• Konference (aktivní účast)



3

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 stipendijní program nestanoví jinak
• Všechny stupně studia (Bc., Mgr. nebo PhD. studijní program na MU) 

• Prezenční, i kombinovaná forma studia 

Jazykové
• B2, ev. C1

Studijní
• Za semestr v zahraničí je třeba získat minimálně 20 ECTS kreditů

• Studium je uznáváno do studia na FSS
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Jak se přihlásit

Většina přihlášek administrovaných na MU a FSS se podává

elektronicky přes speciální rozhraní 

Ve většině případů potřebujete doložit 

• vysvědčení za dosavadní vysokoškolské studium

• doklad o jazykových znalostech 

• a zejména motivační dopis

U VŘ mimo MU je třeba se držet pokynů poskytovatele stipendia

https://isois.ois.muni.cz/public/application-outgoing/
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Erasmus+ studijní pobyty        
Destinace

• 27 členských států EU a nečlenské země Norsko, Island, Lichtenštejnsko, Makedonie, Srbsko, Turecko

Období

• 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, 

Erasmus+ ICM

Finanční podpora

• 420 – 519 Eur na měsíc

Termíny

• Všechny katedry: v únoru – na příští akademický rok

• Doplňkové VŘ: květen - na jarní semestr příštího ak. roku.

Katederní koordinátoři

https://www.fss.muni.cz/student/vyjezdy-do-zahranici
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Erasmus+ pracovní stáže
Destinace

• 27 členských států EU + 6 nečlenských zemí

• Pracovní pobyt se realizuje na základě dohody mezi studentem, „podnikem“ 

a akademickým koordinátorem

Období

• Délka pobytu od 2 do 12 měsíců 

• Absolventské stáže: do 12 měsíců po ukončení studia (včetně délky stáže). Veškerá administrativa, stejně jako podpis finanční

dohody, musí být vyřízena před ukončením studia

Finanční podpora

• 600 – 669 EUR na měsíc

Termíny

• Konec ledna, dubna, července a října  

• Nejbližší termín: 31. říjen
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Erasmus+ ICM – mimo EU

Destinace

• Konkrétní nabídka univerzit se každoročně mění v závislosti na úspěšnosti žádosti Masarykovy univerzity o udělení finančních 

prostředků.

V r. 2022/2023 bude možné vycestovat do těchto zemí:  Albánie, Arménie, Bělorusko, Bosna a Hercegovina, Kuba, Filipíny, 

Dominikánská republika, El Salvador, Gruzie, Izrael, Kosovo, Rusko, Ukrajina a Vietnam

Období

• Délka pobytu: 3 – 12 měsíců

Finanční podpora

• 700 EUR na měsíc

• K pobytovým nákladům se přidává ještě příspěvek na dopravu

• Stipendium přiděluje CZS, kontaktní osoba : Adam Hykl

Termíny

• 1. kolo 15. prosince

• 2. doplňkové kolo: červen

https://czs.muni.cz/cs/student-mu/studijni-pobyty/erasmus-icm
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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, dále Gruzie, Indie, Izrael a Rusko.

Období

• 1 semestr až 2 semestry

Finanční podpora

• Až 20 000 Kč / měsíc

• V některých případech poskytuje finanční stipendium i zahraniční univerzita 

Jazyk výuky

• Angličtina, španělština, místní jazyky

Termíny

• 15. prosince – pro studium zahajované na podzim v následujícím ak. roce 

• Červen – pro studium zahajované v jarním semestru následujícího akademického roku

• Studenti bez certifikátu se musí účastnit jazykového testu organizovaného CZS

https://czs.muni.cz/cs/student-mu/studijni-pobyty/partnerske-univerzity
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Studium na partnerských univerzitách fakulty
Seznam univerzit

Fakulta sociálních studií má uzavřeny smlouvy o výměně studentů s těmito partnerskými univerzitami:

• ADA University, Baku, Ázerbájdžán (celá fakulta)

• Ural Federal University, Ekaterinburg, Ruská federace (KMVES)

• IDC Herzliya The Lauder School of Government, Diplomacy and Strategy, Izrael (celá fakulta)

• Missouri State University, Department of Defense and Strategic Studies,, USA (KMVES)

• University of Zurich, Švýcarsko (KPOL)

• University of Ulsan, South Korea (celá fakulta)

• Sungshin University, South Korea (KMSŽ)

Období

• Na jeden semestr (jaro nebo podzim)

Finanční podpora

• CZS ve většině případů poskytuje stipendium ve výši 8 – 20 000 Kč měsíc podle finanční náročnosti v dané zemi

• Je možné žádat i podporu z mobilitního stipendijního fondu fakulty

Termín

• Stejný jako u studijních pobytů Erasmus (únor)
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ISEP – international student exchange program
Typ pobytu:   studijní, možno kombinovat i s pracovní stáží („Academic Training“)

Destinace

• 180+ mimoevropských univerzit zapojených 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  poskytuje stipendium ve výši až15 000 Kč / měsíc

• Mínus příspěvek na hrazení ubytování a jídla pro zahraniční studenty (43 500 Kč/sem.) 

Termín:  

• 15. prosince pro následující akademický rok: mobility se začátkem od PS 

• Doplňkové VŘ: červen
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Stipendia 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 až 16 000 Kč / měsíc

Termín: pro pobyty  v následujícím kalendářním roce

• 15. prosinec pobyty na celý následující kal. rok (jaro a podzim)
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CEEPUS
Typ pobytu: studijní, výzkumné, stáže,

Destinace: 

• FSS je členem sítě: Europe from the Visegrad Perspective. Studenti mohou trávit semestr na jedné 

z partnerských univerzit, např. 

Jagiellonian University in Cracow , University of Montenegro , University of Pécs, University of Belgrad ...

Období

• Nejčastěji 1 semestr

Finanční podpora 

• Studenti dostávají finanční granty odpovídající životním standardům běžným v dané zemi (většinou ze zdrojů hostitelské země), cestovní náhrady

Termín: 

• 15. červen stáže na příští akademický rok,

• 30. říjen stáže na jaře téhož akademického roku

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

http://www.dzs.cz/cz/ceepus/
http://ceepus.info/


EDUC je konsorcium univerzit 
University of Potsdam,

Masaryk University,

University of Pécs, 

University of Cagliari, 

University of Rennes 1 

University of Paris Nanterre. 
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EDUC – možnosti pro studenty MU

̶ Možnosti zapojení se :

̶ Online kurzy během semestru na  jedné z 

partnerských univerzit

̶ Gap Year ve Francii (stipendium)

̶ Intenzivní 2-týdenní letní školy

̶ Blended kurzy

̶ Konference

̶ Informace:

̶ Follow @EDUCUnivercity on Facebook, and 

Instagram

̶ Join the EDUC day on 16 November

̶ Check the course offers at 

https://courses.educalliance.eu/

̶ Look out for emails from Dagmar

https://courses.educalliance.eu/
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Kde získat více informací

Na MU:
• Oddělení zahraničních vztahů FSS a koordinátoři na katedrách
• Centrum zahraniční spolupráce

Další informace: https://dosveta.muni.cz/ 

Facebook CZS: https://www.facebook.com/czsmuni/

Mimo MU
• Dům zahraniční spolupráce MŠMT ČR
• Fulbrightova komise
• Deutscher Akademischer Austausch Dienst
• Národní agentura CEEPUS

https://www.fss.muni.cz/student/vyjezdy-do-zahranici
http://czs.muni.cz/cs/o-nas/kontakty/centrum-zahranicnich-studii/cic-team-new
http://www.dzs.cz/
http://www.fulbright.cz/
http://daad.cz/
https://ceepus.info/#nbb
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Kontakty

• FSS: Oddělení zahraničních vztahů
Fakulta sociálních studií MU, místnost 1.14 v přízemí
e-mail: int@fss.muni.cz
https://www.fss.muni.cz/student/vyjezdy-do-zahranici

• MU: Centrum zahraniční spolupráce
Budova „bývalé“ Lékařské fakulty, Komenského nám. 2

e-mail: info@czs.muni.cz

http://czs.muni.cz

mailto:int@fss.muni.cz
https://www.fss.muni.cz/student/vyjezdy-do-zahranici
mailto:%20info@czs.muni.cz
http://czs.muni.cz/

