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Student sám osloví instituci, na kterou by rád vyjel a domluví si pobyt.
Studentovou zodpovědností je také zjistit, zda je nutné projít nominačním/registračním procesem na dané instituci a
případně tak informovat OZV PedF UK. V této věci doporučujeme kontaktovat zahraniční oddělení zahraniční univerzity
a doptat se na konkrétní postup.

Aby bylo možné lépe vyhovět různorodým potřebám doktorandů v oblasti vzdělávání a zajistit rovné příležitosti, mohou
doktorandi a čerství absolventi („ postdoktorandi “) nyní uskutečňovat také krátkodobé fyzické mobility za účelem studia
či stáže v zahraničí.
Délka pobytu: 5 - 30 dní
Stipendium je přidělováno podle délky pobytu:
1 - 14 dní 70 Eur/den

15 - 30 dní 50 Eur/den

Stipendium lze udělit také na cestu. To znamená na jeden den před začátkem mobility a jeden den po skončení mobility.
Toto stipendium může být ještě navýšeno o sociální stipendium 100 Eur u pobytů na 1 - 14 dní či 150 Eur u pobytů
na 15 - 30dní.

• Proces
• Student osloví instituci v zahraničí a vyžádá si zvací dopis / předběžný příslib přijetí

• Je možné oslovit jakoukoliv instituci v EU, která má IČO/DIČ
• Nelze vyjet do institucí Evropské Unie

• Přihlášení do výběrového řízení PedF odevzdáním dokumentace na OZV PedF UK
• Jednou ročně na jaře (pro r. 2023 - od 20.3. do 10.4.)
• Student nezakládá přihlášku do webapps

• Výběrové řízení (19.4.2023 11-15)
• Student může být pozván na osobní pohovor.
• Student je vyrozuměn do týdne po VŘ

• Zadaní přihlášek do Webapps
• Student je vyzván emailem, aby si zadal přihlášku do Webapps. Přihlašuje se vždy v kategorii "Praktické stáže"

• Generování Learning Agreementu
• Student vyplní kompletně přihlášku a vygeneruje ji (ikonka tiskárny)
• Dokument nechá podepsat zahraniční univerzitou v sekci "Commitment of Three parties"
• Podepsaný dokument přepošle spolu s oficiálním zvacím dopisem se specifickými daty na OZV (kontaktní

osoba: Petra Zákoutská)
• Pokud byl zvací dopis dodán již k VŘ, není nutné zasílat znovu / žádat nový.

• Potvrzení o přidělení financí a Smlouva o stáži
• OZV PedF vygeneruje dokument potvrzující přidělení grantu a spolu s kompletní dokumentací jej zašle na

RUK (kontaktní osoba: Petra Šmídová)
• Student je vyzván k podpisu smlouvy o stáži na RUK

• RUK - Odbor Zahraničních vztahů, Evropská kancelář. Ovocný Trh
• Smlouva může být podepsaná v zastoupení - je nutné zastupující osobu vybavit plnou mocí - nemusí být

úředně potvrzena
• Student vyjíždí

• Návrat
• Student je povinnen odevzdat na RUK originální dokumentaci na základě smlouvy
• Na OZV PedF UK přepošle scan/kopii Confirmation of Stay
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