
 

 

 

 

 

Stipendijní programy pro zahraniční pobyty doktorandů 

- Studijní, výzkumné i pracovní pobyty 
- Pro uznání za povinný předmět d039 nutné konzultovat se školitelem 

Erasmus+ Evropa 

- Výběrové řízení: únor, druhé kolo: duben/květen, třetí kolo: září 
- 1 – 2 semestry, minimálně 3 měsíce 
- Partnerské univerzity, které přijímají PhD studenty (v dalších kolech bude nabídka omezenější): 

o University of Vienna, Rakousko 
o Technical University of Munich, Německo 
o University of Thessaly, Řecko 
o University of Bologna, Itálie 
o University of Coimbra, Portugalsko 
o University of Porto, Portugalsko 
o University of Zagreb, Chorvatsko 
o University of Prešov, Slovensko 
o Gazi University, Turecko 
o University of Nice Sophia Antipolis, Francie 
o Polytechnic Institute of Santarém, Portugalsko 
o Comenius University in Bratislava, Slovensko 

- 330/ 450/ 510 EUR na měsíc  
- Motivační dopis  – zdůvodnění výběru univerzit, návaznost na stávající doktorské studium a 

téma zpracovávané DP 
- Vyjádření školitele: stanovení úkolů, souhlas/nesouhlas 
- Kontakt: OVV FSpS MU, Andrea Kakulidu, kakulidu@fsps.muni.cz  

Erasmus+ ICM 

- Studijní pobyty na Univerzitách v partnerských zemích mimo Evropu 
- Výběrové řízení pro Ph.D studenty je otevřeno celý rok 
- 700 EUR na měsíc 
-  3-12 měsíců 
- Přihláška online + motivační dopis, výpis známek, CV, doklad o znalosti jazyka, preakceptační 

dopis, research plan 
- Aktuální seznam Univerzit a více info: https://czs.muni.cz/cs/student-mu/studijni-

pobyty/erasmus-icm 
- Kontakt: CZS MU, Petr Boucník, boucnik@czs.muni.cz   



Utrecht Network Young Researchers Grant 

- Výzkumné pobyty na některé z členských univerzit sítě 
- Výběrové řízení v únoru 2021  
- 1000 EUR 
- 1 – 6 měsíců 
- Přihláška: Application form, Letter of Motivation, Letter of Recommendation, Letter of 

Acceptance 
- Seznam členských univerzit a více info: http://www.utrecht-network.org/activities/young-

researchers-grant/ 
- Kontakt: CZS MU, Denisa Főldešiová, foldesiova@czs.muni.cz 

Speciální grant pro krátkodobé mobility 

- Výběrové řízení: v průběhu jarního semestru 2021 
- Přesné termíny budou upřesněny zde: https://czs.muni.cz/cs/student-mu/studijni-

pobyty/specialni-grant-pro-kratkodobe-pobyty 
- max. 30 dní 
- stipendium až 23 000 Kč v závislosti na délce pobytu a zemi 
- pobyt musí začít i skončit v roce 2021 
- Kontakt: CZS, Barbora Burešová, buresova@czs.muni.cz  

Freemover 

- Uzávěrky přihlášek: 15. 1, 30. 5., 30.9. 
- 1 měsíc – 1 semestr 
- 8 000 Kč/ měsíc 
- V případě zájmu o studijní pobyt na zahraniční univerzitě, kde není možné využít mobilitního 

programu/ smlouvy, je možné vyjet jako tzv. freemover 
- Záleží na přijímající instituci, zda studenta přijme 
- Možno žádat o stipendium na CZS 
- Více info zde: https://czs.muni.cz/cs/student-mu/vyzkumne-pobyty/freemovers 
- Kontakt: CZS, Zita Hrabovská, hrabovska@czs.muni.cz  

AKTION 

- Stipendium do Rakouska pro přípravu disertační práce 
- 1 – 5 měsíců 
- 1050 EUR/ měsíc 
- Deadliny: 15. 3./ 31. 10. 
- Přílohy žádosti: 

o Příslib přijetí od rakouského pedagoga 
o Doporučení od dvou pedagogů FSpS MU 
o Diploma Supplement + výpis známek 
o Evidenční formulář – potvrzuje FSpS 

- https://www.dzs.cz/cz/aktion-ceska-republika-rakousko/prehled-stipendii/ 
- kontakt: aktion@dzs.cz  



Stipendia na partnerských univerzitách MU 

- Deadline: 15.12. pro podzimní semestr a celý ak. Rok, 30.6. pro jarní semestr 
- Online přihláška, přílohy: motivační dopis, doporučující dopis, výpis známek, doklad o znalosti 

jazyka 
- Kontakt: CZS, Martin Vašek, vasek@czs.muni.cz  

DAAD 

- Výzkumná stipendia pro doktorandy a mladé vědce v Německu 
- 1 – 6 měsíců 
- přihlášky: květen 
- www.daad.cz 

Fulbrightovo stipendium 

- Studium či výzkum v USA 
- Stipendium na 9 měsíců 
- Výborné výsledky, TOEFL 
- Deadline: 1. 9. (pro studium začínající o rok později) 
- http://www.fulbright.cz/  

Visegrádský fond 

- Albánie, Arménie, Ázerbájdžán, Bělorusko, Bosna a Hercegovina, Chorvatsko, Gruzie, 
Maďarsko, Makedonie, Moldávie, Černá Hora, Polsko, Ruská federace, Slovensko, Srbsko, 
Kosovo a Ukrajina 

- 2300 EUR za semestr 
- Přihlášky se podávají do 15. 3. před akademickým rokem, kdy začíná pobyt  
- http://visegradfund.org/scholarships/ 

Národní stipendijní program Slovenské republiky 

- Pobyty 1 – 10 měsíců 
- 580 EUR/ měsíc 
- http://www.stipendia.sk/ 

Mezivládní dohody 

- Výběrová řízení 
- Rozpis kvót 
- Informace: https://www.dzs.cz/cz/akademicka-informacni-agentura/ 

  



Mezifakultní dohody 

- University of Montenegro (Černá Hora), Shanghai Jiao Tong University (Čína), North-West 
University (JAR), Lakshmibai Institute of Physical Education (Indie), Otto-von-Guericke 
University (Německo), University of Stirling (VB) 

- Kontakt: OVV FSpS MU, Andrea Kakulidu, kakulidu@fsps.muni.cz  

 

 

Stipendium na podporu mobility FSpS MU 

- Slouží ke zpětnému dofinancování pobytu, jehož náklady výrazně přesáhly získané prostředky 
- Žádost se musí podat nejpozději 30 dní po návratu z pobytu 
- Jednorázově, max. 25 000 Kč 
- Více informací a postup pro výpočet stipendia: www.fsps.muni.cz/studenti/studium-a-staze-v-

zahranici/stipendia 
- Kontakt: OVV FSpS, Andrea Kakulidu, kakulidu@fsps.muni.cz  

 

Kde hledat informace 

- dosveta.muni.cz   
- www.fsps.muni.cz/studenti/studium-a-staze-v-zahranici 
- czs.muni.cz – přihlaste se k odběru Newsletteru 
- www.dzs.cz 

Oddělení vnějších vztahů FSpS 
Andrea Kakulidu  
A33/111 
kakulidu@fsps.muni.cz 
549 59 7952 

 


