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Praktická stáž Budapešť

1. Výběr praktické stáže

2. Administrativa

3. Zahraniční pracoviště

4. Ubytování, stravování

5. Volný čas
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Výběr praktické stáže

A) Dohoda se školitelem (katedrou)

- dlouhodobá spolupráce

- kontaktování nového pracoviště (zdlouhavé)
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Výběr praktické stáže

A) Dohoda se školitelem (katedrou)

- dlouhodobá spolupráce

- kontaktování nového pracoviště (zdlouhavé)

Francie (Dunkerque)

Maďarsko (Budapešť)

Španělsko (Sevilla)

Velká Británie (Glasgow)
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Výběr praktické stáže

A) Dohoda se školitelem (katedrou)

- dlouhodobá spolupráce

- kontaktování nového pracoviště (zdlouhavé)

B) Přínos pro PhD studium 

- jiný projekt, související, pokračující…
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Výběr praktické stáže

A) Dohoda se školitelem (katedrou)

- dlouhodobá spolupráce

- kontaktování nového pracoviště (zdlouhavé)

B) Přínos pro PhD studium 

- jiný projekt, související, pokračující…

Chci si zkusit něco nového 

Chci si rozšířit obzory ve stávajícím oboru

Chci navázat spolupráci se zahraničními pracovišti 

(např. post-doktorské stáže)
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Výběr praktické stáže

A) Dohoda se školitelem (katedrou)

- dlouhodobá spolupráce

- kontaktování nového pracoviště (zdlouhavé)

B) Přínos pro PhD studium 

- jiný projekt, související, pokračující…

C) Kdy a kam? 

- 2. – 4. ročník, Evropa…..

- univerzita nebo firma zabývající se výzkumem
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Výběr praktické stáže

D) Dohoda se zahraničním pracovištěm

- kontakt školitele a jeho doporučení

- školitel na zahraničním pracovišti
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Výběr praktické stáže

D) Dohoda se zahraničním pracovištěm

- kontakt školitele a jeho doporučení

- školitel na zahraničním pracovišti

E) Schválení stáže a dohodnutí termínu 

(měsíc, rok)
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Výběr praktické stáže

D) Dohoda se zahraničním pracovištěm

- kontakt školitele a jeho doporučení

- školitel na zahraničním pracovišti 

(téma projektu)

E) Schválení stáže a dohodnutí termínu 

(měsíc, rok)

F) Vyřizování administrativy 

(cca půl roku před praktickou stáží)
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Administrativa

• Katedra 

výběrové řízení – katedrový koordinátor 

uzavření Bilaterální dohody

Traineeship agreement
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Administrativa

• Katedra 

výběrové řízení – katedrový koordinátor 

uzavření Bilaterální dohody

Traineeship agreement

• Erasmus kancelář PřF UK

fakultní koordinátor

• Erasmus kancelář RUK

podpis smlouvy

• Pojištění, zřízení cizoměnového účtu…
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Zahraniční pracoviště

• Cyclolab, Cyclodextrin Research and Development, Ltd.

výzkum a vývoj cyklodextrinových derivátů

pro farmaceutický, potravinářský průmysl……
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Cyclolab

• jediná evropská firma zaměřená na cyklodextriny

• mezinárodní spolupráce
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Cyclolab

• počet zaměstnanců ~ 50

• laboratoře: analytická, organická, plynové chromatografie, 

měření komplexů
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Cyclolab
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Cyclolab
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Výzkumné výsledky stáže
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Ubytování

• Koleje univerzit – velmi omezený počet míst

• Rezervační portály – Booking.com, Airbnb
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Ubytování

• Lokalita

bezpečné čtvrti (info od kolegů)

dobrá doprava na pracoviště
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Ubytování

• Lokalita

bezpečné čtvrti (info od kolegů)

dobrá doprava na pracoviště

• Sdílený byt

samostatný byt, sdílený byt (vlastní pokoj), sdílený pokoj 
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Ubytování

• Lokalita

bezpečné čtvrti (info od kolegů)

dobrá doprava na pracoviště

• Sdílený byt

samostatný byt, sdílený byt (vlastní pokoj), sdílený pokoj 

• Recenze
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Ubytování

• Lokalita

bezpečné čtvrti (info od kolegů)

dobrá doprava na pracoviště

• Sdílený byt

samostatný byt, sdílený byt (vlastní pokoj), sdílený pokoj 

• Recenze

• Cena 780 eur/690 eur
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Ubytování - Airbnb
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Ubytování

• Komunikace přes Airbnb rozhraní

Dražší, bezpečnější

• Komunikace přes email

Levnější, riziko (!)

• V nouzi 

najít hotel pro přespání!
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Ubytování

• Vlastní pokoj  (bez okna, bez topení)
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Ubytování

• Společná kuchyň, společná WC
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Doprava

• Tam a zpět: Vlak (ČD) /Autobus (Regiojet)

• MHD (studentská sleva)

- vše v AJ (bez problému i výluky)
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Stravování

• Cyclolab – nemá jídelnu

• Vlastní obědy
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Celkové náklady

• Erasmus stipendium (400 eur/měsíc)

celkově 813 eur

• Doktorandské stipendium

• Bydlení 690 eur/2měsíce

• Doprava 60 eur/2měsíce

• Stravování 80 eur/2měsíce

• Volný čas (zdarma – Free tours….)
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Volný čas - Budapešť
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Volný čas - lázně
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Volný čas - Balaton
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Závěr

• Kam?

• Čas na přípravu

• Dobrý výběr ubytování

• Užít si to!
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Děkuji za pozornost.
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