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FREEMOVERS 

Co je třeba si uvědomit?

 zařídit si zahraniční studijní pobyt/stipendium na vlastní 
pěst je časově (i finančně) náročný proces

 začněte plánovat a zajišťovat studijní pobyt dlouho 
dopředu (doporučujeme minimálně 1 – 1,5 roku v 
předstihu – např. kvůli jazykovým zkouškám apod.)

 informace nejsou povětšinou shromážděny na témže 
místě – je nutné si je trpělivě vyhledat

 ujasněte si svá očekávání, důvody a cíle pro 
zahraniční pobyt



Výhody a nevýhody 

FREEMOVERS

výhody

 studijní pobyt na univerzitě, která splňuje Vaše představy ve všech 

směrech (ne se všemi univerzitami či fakultami má UK/Vaše fakulta 

dohodu

 můžete si sami stanovit dobu trvání pobytu

 možnost domluvit si individuální studijní plán

nevýhody

 časová a organizační náročnost

 náročnost vyhledávání relevantních informací

 vzdělání ze zahraničí nemusí být automaticky uznáno v ČR –zjistit 

dopředu na vaší fakultě

 možné problémy s finančním zajištěním pobytu



FREEMOVERS
Jak začít?

 vytipujte si vhodné potenciální univerzity (katedry)

 konzultujte svůj plán s garantem svého studijního oboru 

(katedra, studijní oddělení)/se svým školitelem

 konzultujte svůj plán se studenty, kteří již jako freemovers v 

zahraničí studovali

 zjistěte si co nejvíce praktických informací o životě ve 
vybrané zemi

 Brožura Freemovers: http://ipsc.cuni.cz/IPSC-78-version1-

freemovers.pdf

http://ipsc.cuni.cz/IPSC-78-version1-freemovers.pdf


FREEMOVERS
Typy studia

 celý studijní program – řídit se informacemi pro 
zahraniční studenty – zpravidla na webu 
konkrétní univerzity/fakulty

 část studijního programu (1-2 semestry)

 individuální studium – především práce na 
diplomové/disertační práci, výzkumný pobyt 
atp.



FREEMOVERS
Jak postupovat při kontaktování 

zahraniční univerzity?

 vyhledejte konkrétní pracoviště (katedru) a zjistěte si o ní 
maximum informací 

 oslovte vedení katedry (příp. konkrétního odborníka, s 
nímž byste chtěli spolupracovat)

 Ne vždy vyjde první pokus – nevzdávejte se a oslovte 
více škol

 zašlete dokumenty, které si hostitelská instituce žádá

 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 – kupř. doklad o finančním zabezpečení, kopie pasu, transkript
studijních výsledků, sylaby absolvovaných předmětů …



FREEMOVERS

Jak si vybrat správnou 

univerzitu?
Databáze univerzit

 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

http://www.shanghairanking.com/
http://www.braintrack.com/
http://univ.cc/
http://www.globaled.us/wwcu/
http://www.whed.net/home.php


Možnosti financování

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

 vládní a jiná stipendia vybrané země

 stipendia mezivládních a jiných organizací

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

 rozvojové projekty, granty - zpravidla v rámci výzkumu

 stipendia konkrétních zahraničních univerzit 

http://cuni.cz/UK-43.html
http://cuni.cz/UK-4797.html


Financování podle délky či typu 

pobytu

POZOR! 

Pro tentýž pobyt (totéž období) NELZE kombinovat vícero zdrojů ze státního 

rozpočtu (MŠMT). Nutno dofinancovat jinak.

 konference, workshopy, 

- vlastní financování, granty, projekty, nadace

 krátkodobé studijní a výzkumné pobyty

- Fond mobility, granty, projekty, nadace

 krátkodobé výměnné pobyty (1, 2 semestry), stáže

- Fond mobility, stipendia (mezinárodní smlouvy, vládní a jiná stipendia), nadace

 celé studijní programy v zahraničí

- především nadace + stipendijní programy/nabídky konkrétních škol



Kde hledat relevantní 

nabídky/informace?

 web UK: http://www.cuni.cz/UK-4251.html

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

 Studium v zahraničí > Mobilita studentů: http://cuni.cz/UK-3915.html

 Web vaší fakulty – zahraniční oddělení/studium v zahraničí

 eastchance.com: http://eastchance.com/

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

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

 International Scholarships and Financial Aid                             
http://scholarship-positions.com/

http://www.cuni.cz/UK-4251.html
http://cuni.cz/UK-4793.html
http://cuni.cz/UK-3915.html
http://eastchance.com/
http://www.mladiinfo.eu/
http://www.iefa.org/
http://scholarship-positions.com/


Dům zahraničních služeb 

& Akademická informační 

agentura

Rozpis kvót x Výběrové řízení

Itálie (výběrové řízení)

 online žádost přímo na MZV Itálie 
http://www.dzs.cz/file/4297/ITÁLIE_VŘ_AIA_16.pdf

Španělsko (výběrové řízení)

 online žádost přímo na španělské Ministerstvo školství a 

zahraničí

http://www.dzs.cz/file/4352/ŠPANĚLSKO%20VR_AIA_%2016.p

df

Portugalsko (výběrové řízení)

 žádost přímo na Instituto Camoes

http://www.dzs.cz/file/4279/PORTUGALSKO_VR_AIA_%2016.p

df

http://www.dzs.cz/file/4297/ITÁLIE_VŘ_AIA_16.pdf
http://www.dzs.cz/file/4352/ŠPANĚLSKO VR_AIA_ 16.pdf
http://www.dzs.cz/file/4279/PORTUGALSKO_VR_AIA_ 16.pdf
http://www.dzs.cz/cz/
http://www.dzs.cz/cz/


Informační, poradenské a 
sociální centrum UK 

ipsc@ruk.cuni.cz

Tel: +420 224 491 850

Web: www.ipsc.cuni.cz

Facebook: https://www.facebook.com/IPSC.UK

mailto:ipsc@ruk.cuni.cz
http://www.ipsc.cuni.cz/
https://www.facebook.com/IPSC.UK

