
Studijní pobyt Praktická stáž
Účel mobility studium předmětů na zahraniční vysoké škole praxe na zahraniční instituci

Kam je možné vycestovat - 
instituce

vysoké školy, se kterými má PF UJEP uzavřenou smlouvu 
pro Váš studijní obor 
(https://www.pf.ujep.cz/cs/mezinarodni-vztahy-
dokumenty)

téměř jakákoliv instituce, kde je možné realizovat praxi 
ve Vašem studijním oboru (zaměstnavatele si hledáte a 
domlouváte sami)

Kam je možné vycestovat - země podle země partnerských zahraničních univerzit 
mobility v programových zemích: EU, Island, Norsko, 
Lichtenštejnsko, Turecko,  Makedonie a Srbsko
mezinárodní mobility: ostatní země

Kdo se může účastnit studenti prezenčního i kombinovaného studia
studenti prezenčního i kombinovaného studia, nebo 
čerství absolventi

Délka jedné mobility
1 nebo 2 semestry (2 až 12 měsíců)
krátkodobá mobilita: 5 - 30 dnů

2 až 12 měsíců
krátkodobá mobilita: 5 - 30 dnů

Celková délka mobilit v 
jednotlivých typech studia

Opakovaný výjezd

Finanční příspěvek na zvýšené 
pobytové náklady v zahraničí

Uznání mobility na PF UJEP

ještě před výjezdem budete vědět, jak se Vám zahraniční 
předměty, uznají:
a) jako předměty z Vašeho studijního plánu
b) obecně jako PVK (předměty související s oborem; 
nebudete muset plnit PVK na naší univerzitě)
c) jako VK

ještě před výjezdem budete vědět, jak se Vám praktická 
stáž uzná:
a) jako praxe z Vašeho studijního plánu
b) obecně jako PVK (nebudete muset plnit PVK na naší 
univerzitě; 1 měsíc stáže = 5 KB)

Kontakt pro další informace

Informace o podávání přihlášek
https://www.pf.ujep.cz/cs/mezinarodni-vztahy-studenti-
studijni-pobyty

https://www.pf.ujep.cz/cs/mezinarodni-vztahy-studenti-
prakticke-staze

v každém typu studia (bakalářském, magisterském, doktorském) je k dispozici maximálně 12 měsíců a je možné 
kombinovat studijní pobyt a praktickou stáž 

studenti na dlouhém magisterském studiu mají k dispozici 24 měsíců

ano, je možné jet na studijní pobyt či na praktickou stáž opakovaně

jana.klenerova@ujep.cz nebo osobně v kanceláři CS-109 (ve studovně PF vedle recepce)

výše grantů dle jednotlivých destinací, typů mobilit a jejich délky na www.ujep.cz/cs/zakladni-informace
studenti s omezenými příležitostmi mohou získat dodatečný příspěvek


