Univerzita Karlova

Možnosti zahraničních stáží pro doktorandy
freemovers, další možnosti výjezdů a financování
10. října 2017

Marie Salovaara
Informační, poradenské a sociální centrum Univerzity Karlovy

Obsah prezentace


Možnosti výjezdů



Jak vyjet jako freemover



Možnosti financování

Jak vycestovat?


ERASMUS+



meziuniverzitní/fakultní dohody











co-tutelle – doktorát pod dvojím vedením (nutnost
individuální Smlouvy o dvojím vedení disertační práce)
mezinárodní smlouvy – DZS (AIA)
stipendijní programy – DZS (CEEPUS, AKTION etc.), DAAD,
stipendia Fulbrightovy komise, Stipendia francouzské vlády aj.
stipendijní nabídky konkrétních zahraničních univerzit,
institucí, nadací apod.
jako freemover („na vlastní pěst“)

Základní typy programů
Erasmus+
Fakultní dohody
Meziuniverzitní
dohody
Další možnosti
– DAAD, Aktion, CEEPUS, Campus France, Dům zahraniční spolupráce MŠMT,
Fulbrightova komise, freemovers…

Fakultní dohody







Smlouvy uzavřené přímo mezi příslušnou
fakultou a zahraniční univerzitou
Další dohody – např. mimoevropské země
– Austrálie, Japonsko, USA,...
Financování: Fond Mobility, stipendia
Koordinuje zahraniční oddělení fakulty

Seznam fakultních dohod (na zahraničních odděleních fakult):
http://www.cuni.cz/UK-38.html

Meziuniverzitní dohody






1-2 semestrální studijní pobyty, krátkodobé
stáže a výzkumné pobyty, jazykové
kurzy
Přednostně pro doktorandy a magistry
Pobyty i v mimoevropských zemích
Financování: Fond Mobility, stipendia

Seznam MD: http://www.cuni.cz/UK-37.html

FREEMOVERS – Co je třeba si uvědomit?
Brožura: http://ipsc.cuni.cz/IPSC-78-version1-freemovers.pdf



„na vlastní pěst“ = zahraniční studijní pobyt / stipendium si
student zařizuje sám (lze studovat kdekoli, na jakkoli dlouho,
možnost: individuální studijní plán)



časově a finančně náročný proces



podmínky přihlášení a získání akceptačního dopisu od
zahraniční univerzity



plánování cca 18 měsíců dopředu



informace nejsou povětšinou shromážděny na témže místě



ujasněte si svá očekávání, důvody a cíle pro zahraniční pobyt

FREEMOVERS
Typ studia
celý Ph.D. program – řídit se informacemi pro zahraniční
studenty – zpravidla na webu konkrétní univerzity/fakulty

část studijního programu (1-2 semestry)
individuální studium – především práce na disertační práci,
výzkumný pobyt atp.

FREEMOVERS
Výhody a nevýhody
Výhody:
ostudijní pobyt na univerzitě, která splňuje představy studenta – ne
se všemi univerzitami či fakultami má UK/Vaše fakulta dohodu
ostudent si může sám stanovit dobu trvání pobytu
omožnost individuálního studijního plánu
Nevýhody:
očasová a organizační náročnost
onáročnost vyhledávání relevantních informací (jak postupovat,...)
omožné potíže s uznáním předmětů

FREEMOVERS
Jak začít?
o včas!
o najít si vhodnou potenciální partnerskou univerzitu (fakultu,
katedru)
o zkonzultovat svůj plán s garantem studijního oboru (katedra,
studijní oddělení) a se svým školitelem

o zkonzultovat svůj plán se studenty, kteří již jako freemovers v
zahraničí studovali
o zjistit si co nejvíce praktických informací o životě ve vybrané
zemi

FREEMOVERS
Jak si vybrat správnou univerzitu?
Kritéria: kvalita univerzity / země / nabídka kurzů / personál /
zaměření a výzkumný záměr










Academic Ranking of World Universities
http://www.shanghairanking.com/
Braintrack University Index
http://www.braintrack.com/

Universities Worldwide
http://univ.cc/
Centre for Global Education
http://www.globaled.us/wwcu/

World Higher Education Database http://www.whed.net/home.php

FREEMOVERS
Jak postupovat při kontaktování zahraniční univerzity?

o

vyhledejte konkrétní pracoviště (katedru) a zjistěte si o ní co

nejvíce informací
o

oslovte vedení katedry (příp. konkrétního odborníka, s nímž

byste chtěli spolupracovat)
o

zašlete dokumenty, které si hostitelská instituce žádá

o

vyžádejte si akceptační dopis

FREEMOVERS
Obecné podmínky pro přijetí
Zahraniční univerzity zpravidla vyžadují doložení některých z
následujících skutečností:


přihláška



kopie překladu diplomu



doporučující dopis(y)



jazykové znalosti (certifikát-y)



životopis



motivační dopis (ve kterém popíšete vlastní záměr studia nebo

výzkumu)


projekt pro studium či výzkum/ projekt diplomové či disertační práce



další – např. doklad o finančním zabezpečení, kopie pasu, transkript

studijních výsledků, sylaby absolvovaných předmětů

COTUTELLE
(http://www.cuni.cz/UK-3163.html)
= doktorát pod dvojím vedením, spolupráce mezi UK a zahraniční
univerzitou
o

2 školitelé – jeden český a jeden zahraniční

o

doktorand je přihlášen a zapsán ke studiu na obou univerzitách podle

platných pravidel a má tam všechna odpovídající akademická práva a
povinnosti
o

po řádném ukončení studia obdrží diplom uznávaný oběma VŠ

o

individuální smlouva o společném vedení disertační práce:
o

- stanovuje podmínky, časový harmonogram a ostatní náležitosti studia a obhajoby
disertační práce

o

- podepisuje doktorand a jeho školitelé, děkan fakulty, rektor UK a příslušní
představitelé partnerské instituce

MOŽNOSTI FINANCOVÁNÍ


Fond mobility UK: http://cuni.cz/UK-43.html



Erasmus+ (akademická mobilita – výukové pobyty, studijní pobyty/praktické
stáže + co-tutelle): http://cuni.cz/UK-39.html





Meziuniverzitní/fakultní dohody – některé pobyty stipendijní
http://cuni.cz/UK-37.html a http://cuni.cz/UK-38.html
stipendia na základě mezinárodních smluv - MŠMT (DZS)
http://cuni.cz/UK-40.html a http://www.dzs.cz/



vládní a jiná stipendia vybrané země (kupř. stipendia francouzské vlády)



stipendia mezivládních a jiných organizací – kupř. Fulbrightova komise
(studium v USA) - http://www.fulbright.cz/stipendia



stipendia poskytovaná nadacemi a grantovými agenturami
http://cuni.cz/UK-4797.html



rozvojové projekty, granty - zpravidla v rámci výzkumu



stipendia konkrétních zahraničních univerzit



vlastní zdroje / práce / placená stáž v zahraničí

FINANCOVÁNÍ PODLE
DÉLKY ČI TYPU POBYTU
POZOR!
Pro tentýž pobyt (totéž období) NELZE kombinovat vícero zdrojů ze státního
rozpočtu (MŠMT) – kupř. Fond mobility a Erasmus+. Nutno dofinancovat jinak.


konference, workshopy,
- vlastní financování, granty, projekty, nadace

krátkodobé studijní a výzkumné pobyty
- Fond mobility, meziuniverzitní dohody (http://www.cuni.cz/UK-225.html), granty,
projekty, nadace


krátkodobé výměnné pobyty (1, 2 semestry), stáže
- Erasmus+, Fond mobility, stipendia (mezinárodní smlouvy, meziuniverzitní dohody,
vládní a jiná stipendia), nadace


co-tutelle – doktorát pod dvojím vedením
- Erasmus+, Fond mobility, vládní a jiná stipendia (kupř. Stipendium francouzské vlády),
stipendia v rámci meziuniverzitních dohod, rozvojové projekty, granty, nadace




celé PhD programy v zahraničí
- především nadace + stipendijní programy/nabídky konkrétních škol

Kde hledat relevantní
nabídky/informace? – 1. část


web UK
http://www.cuni.cz/UK-4251.html; http://cuni.cz/UK-3961.html;
http://www.cuni.cz/UK-114.html
stipendia a podpory pro doktorandy a mladé vědce
http://cuni.cz/UK-2236.html
další možnosti
http://cuni.cz/UK-3980.html; http://www.cuni.cz/UK-3763.html



web UK > Studium v zahraničí > Aktuality
http://cuni.cz/UK-4793.html

emailová konference Study-X
- pravidelně aktualizovaná nabídka stipendií z USA/celého světa, informace o aktuálních
grantech, konferencích, soutěžích apod.
http://groups.yahoo.com/group/study-x/










doktorské studium v některé z dalších zemí EU
http://promodoc.eu/
Marie Curie Actions
http://ec.europa.eu/research/mariecurieactions/index_en.htm
eastchance.com
http://eastchance.com/

mladi!nfo
http://www.mladiinfo.eu/

Kde hledat relevantní
nabídky/informace? – 2. část


Dům zahraniční spolupráce www.dzs.cz



EURAXESS http://www.euraxess.cz/

Fulbrightova komise – stipendia do USA
http://www.fulbright.cz/stipendia
informace o stipendijních programech, konzultace
odkazy na další zdroje informací


Campus France / IFP – stipendia francouzské
vlády (co-tutelle) a jiné nabídky (stipendia, stáže) +
informace o studiu ve Francii
http://www.republiquetcheque.campusfrance.org/
http://www.ifp.cz/
- doktorát ve Francii - http://d.campusfrance.org


Kde hledat relevantní
nabídky/informace? – 3. část




Academics.com
http://www.academics.com/
FindaPhd
http://www.findaphd.com/

IEFA International Financial Aid and College
Scholarship Search
http://www.iefa.org/






International Scholarships and Financial Aid
http://scholarship-positions.com/
Science Careers
http://sciencecareers.sciencemag.org/

Kde hledat relevantní
nabídky/informace? – 4. část












DFG (Deutsche Forschungsgemeinschaft/German Research
Foundation) www.dfg.de
MPG (Max-Planck-Gesellschaft/Max Planck Society) www.mpg.de
Alexander von Humboldt-Stiftung/ Alexander von Humboldt
Foundation www.humboldt.foundation.de
Helmholtz-Gemeinschaft Deutscher Forschungszentren/ Helmholtz
Association of National Research Centres www.helmholtz.de
DAAD (Deutscher Akademischer Austausch Dienst/ German Academic
Exchange Service www.daad.de;www.daad.cz
BAYHOST (Das Bayerische Hochschulzentrum für Mittel-, Ost- und
Südosteuropa) - podpora spolupráce mezi bavorskými univerzitami se
zeměmi střední, východní a jihovýchodní Evropy: nabídka stipendií pro
doktorandy. http://www.uni-r.de/bayhost

Kde se informovat



Katedra, ústav, institut dané fakulty
Zahraniční oddělení fakulty a fakultní webové stránky
(termíny)
Univerzitní stránky (meziuniverzitní dohody)



Seznam ZO všech fakult: http://www.cuni.cz/UK-38.html



Odbor zahraničních vztahů RUK: http://www.cuni.cz/UK2533.html



Akademická informační agentura MŠMT (AIA)/DZS:




http://www.dzs.cz/cz/akademicka-informacni-agentura/



Informační, poradenské a sociální centrum UK:
www.ipsc.cuni.cz

Seminář – Možnosti financování
projektů na UK, GAUK a další
Zítra – středa 11. října
(10:00 – 11:30),
Zelená posluchárna 1. patro,
č. dv. 141, Celetná 20, Praha 1

Oddělení vědy RUK

Děkuji za pozornost!
Informační, poradenské
a sociální centrum UK
KONTAKT:
Tel: +420 224 491 850
Email: ipsc@ruk.cuni.cz
Web: www.ipsc.cuni.cz
Facebook: https://www.facebook.com/IPSC.UK

