
Za studiem, stáží nebo 

prací do Evropy



Informování o EU v ČR

o Eurocentra – ve všech krajích 

o Euroskop.cz 

o Eurofon 800 200 200

www.eurocentra.cz

http://www.eurocentra.cz/




Dům zahraniční spolupráce

• příspěvková organizace MŠMT ČR a česká národní 

agentura pro mezinárodní vzdělávání a výzkum

• cílem je usnadňovat mezinárodní spolupráci ve 

vzdělávání a podporovat zapojení co nejširšího spektra 

jednotlivců i institucí do mezinárodních aktivit

• jednotlivé služby DZS rozděleny do různých sekcí 

 např. Akademická informační agentura (AIA) se 

zabývá nabídkami stipendijních pobytů v zahraničí na 

základě mezinárodních smluv a informováním veřejnosti 

o různých možnostech zahraničního studia

 součástí DZS je i NAEP  

www.dzs.cz

http://www.dzs.cz/


Základní fakta o EU

Zdroj: http://europa.eu

• 27 členských států

• 24 úředních jazyků

• 447 milionů obyvatel

• největší světový trh

http://europa.eu/


Hlavní orgány EU

Evropská rada
předsedové vlád / hlavy států

Evropská komise
zastupuje EU

Rada EU
zastupuje zájmy států

Evropský parlament
zastupuje občany EU

Stanoví cíle a priority

předkládá návrhy

rozhoduje



… a řada dalších institucí EU

Soudní dvůr EU Účetní dvůr

Evropský hospodářský 

a sociální výbor
Výbor regionů

Evropská investiční banka

Evropská centrální banka

Evropský veřejný ochránce 

práv (ombudsman)

Evropský inspektor ochrany 

údajů
Agentury

= možnosti stáží



Proč vyjet do zahraničí?

• Získání zkušenosti (studijní, pracovní apod.)

• Zlepšení jazykových schopností

• Zlepšení komunikačních dovedností

• Navázání kontaktů

• Zvýšení kvalifikace, odborných znalostí

• Příprava na budoucí povolání + zvýšení šancí na trhu práce

• Zajímavá položka do životopisu

… životní zkušenost k nezaplacení 



Stáže v institucích Evropské unie

• Placené (stipendium cca 1100 EUR) x neplacené

• Není omezeno věkem

• Nejvíce stáží nabízí Evropská komise, Evropský parlament x je zde

i největší zájem uchazečů

• Možnost stáží i v přidružených agenturách EU

• Základní rozcestník:

• http://europa.eu/epso/apply/how_apply/trainees/index_en.htm

• http://europa.eu/about-eu/working-eu-

institutions/graduates/index_en.htm

http://europa.eu/epso/apply/how_apply/trainees/index_en.htm
http://europa.eu/about-eu/working-eu-institutions/graduates/index_en.htm


Podmínky pro podání přihlášky

• Občanství ČR či kandidátské země EU

• Uchazeč neabsolvoval stáž v jiné instituci EU

• Mít znalost 2 úředních jazyků EU (alespoň 1 pracovního 
– AJ/ NJ/ FJ) – musí být doloženo certifikátem nebo 
dokladem ze školy (diplom/potvrzení o studiu v daném 
jazyce nebo 4 zkoušky na VŠ)

• U většiny stáží požadavek mít alespoň bakalářský titul  
v době uzávěrky přihlášek

• Další kritéria, dle konkrétního výběru stáže



Kam na stáž?

• Evropská komise 

• Evropský parlament

• Rada EU

• Soudní dvůr EU

• Evropský hospodářský a sociální výbor

• Evropský ombudsman

• Agentura EU pro bezpečnost sítí a informací (Heraklion)

• Evropské monitorovací středisko pro drogy a drogové 
závislosti (Lisabon)



Evropská komise

• Administrativní stáž (všechny útvary kromě generálního 
ředitelství pro překlady)

• Překladatelská stáž (pouze generální ředitelství pro 
překlady)

• Stáže (5 měsíců) se pořádají dvakrát do roka:

- od 1. března do konce července

- od 1. října do konce února následujícího roku

• Nejbližší termín podání přihlášky: jaro 2021

• Více informací: http://ec.europa.eu/stages/index_en.htm

http://ec.europa.eu/stages/index_en.htm


Evropský parlament

• Stáže pro držitele vysokoškolského diplomu

• Překladatelské stáže

• Vzdělávací stáže

• Osoby se zdravotním postižením, studijní pobyty

• Stáže (5 měsíců) se pořádají dvakrát do roka:

– od 1. března do konce července

– od 1. října do konce února následujícího roku

• Více informací ke stážím v EP: 
http://www.europarl.europa.eu/aboutparliament/cs/0
07cecd1cc/Traineeships.html

http://www.europarl.europa.eu/aboutparliament/cs/007cecd1cc/Traineeships.html


Další možnosti

• Stáže u jednotlivých poslanců EP

• Stáže u zastoupení zájmových skupin, národních a 
regionálních zastoupení sídlících v Bruselu

• Stálé zastoupení ČR při EU

• Regionální zastoupení

• Stáže přes další orgány státní správy (CzechTrade, 
CzechTourism apod.)

• Stáže u mezinárodních organizací (OSN, NATO, OBSE apod.)



Práce v EU



EPSO

• Evropský úřad pro výběr personálu

• Informace o výběrových řízení do institucí EU v angličtině, 
němčině a francouzštině 

• Výběrová řízení jsou vícekolová

• Druhy pozic: administrátoři, překladatelé, asistenti, specialisté 

• http://europa.eu/epso/index_cs.htm

http://europa.eu/epso/index_cs.htm


http://europa.eu/epso/ - CZ verze

http://europa.eu/epso/


Studium v zahraničí

• Absolvování vysoké školy v zahraničí (dlouhodobé)

• Výměnný studijní pobyt (krátkodobé)



Dlouhodobý studijní pobyt

• Vysokoškolský titul ze zahraniční školy

• Země EU – různé vzdělávací systémy (zjistit si informace

včas)

• Zápis na univerzitu (jazyková zkouška, uznávaný certifikát)

• www.ploteus.eu

http://www.ploteus.eu/


• Studenti mají právo pobývat v jiné členské zemi EU

• Pokud ale někdo studuje v zahraničí delší dobu než 3 měsíce, je 

obvykle potřeba registrace k přechodnému pobytu

• Platby za studium (www.nicm.cz/skolne-v-eu) 

• Pracovat při studiu je možné pouze v případě, že to umožňuje 

země plánovaného studia

• Členské státy EU většinou povolují zahraničním studentům 

pracovat (poloviční úvazek, omezený rozsah hodin)

Pobyt a práce v zemích EU

http://www.nicm.cz/skolne-v-eu


Studijní pobyty – stipendia

• Stipendijní pobyty na základě mezinárodních smluv, 

programy spolupráce apod. (možnosti i pro SŠ!)

www.zahranici-stipendium.cz

• Akademická informační agentura (AIA) – Dům 

zahraniční spolupráce

• www.eurodesk.cz

http://www.zahranici-stipendium.cz/
http://www.eurodesk.cz/


Erasmus 2021 - 2027

• Erasmus pro období 2021 – 2027 dále umožňuje vycestovat
opakovaně (až 12 měsíců v každém studijním cyklu)

• Uznání absolvovaných předmětů na domácí VŠ

• 27 členských států EU, země EHP, Velká Británie,
kandidátské země, partnerské země

• Možnost vycestovat i do zemí mimo Evropu

• www.naerasmusplus.cz

http://www.naerasmusplus.cz/


Co jste možná nevěděli…

• Existují stipendijní programy i pro studenty ZŠ/SŠ

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

• Záruky na půjčky pro studenty

(http://ec.europa.eu/education/opportunities/higher-
education/masters-loans_cs.htm)

• Erasmus pro podnikatele

(http://www.erasmus-entrepreneurs.eu)

http://www.dzs.cz/cz/akademicka-informacni-agentura/
http://ec.europa.eu/education/opportunities/higher-education/masters-loans_cs.htm
http://www.erasmus-entrepreneurs.eu/


Erasmus+ praktické stáže

• Pracovní stáž (práce na plný úvazek) v délce 2–12 měsíců

• Případná mzda nemá vliv na výši stipendia

• Nabídek přes VŠ poměrně málo – šanci mají spíš aktivní
studenti, kteří si stáž sami vyhledají a domluví

• Jet na praktickou stáž lze hned v 1. ročníku (x studijní)

• Možné destinace – jako u studijní stáže





Další možnosti pobytů v zahraničí 



Výměny mládeže
• Délka výměny: 5–21 dní bez cesty

• Věk účastníka: 13-30 let

• 16–60 účastníků, min. 4 mladí lidé ve skupině + 1 vedoucí

• Žadatel projektu ze země programu (NNO, neformální 
skupina…)

• Výměny se účastní více než 2 evropské země EU 

(EU, EHP, Velká Británie, kandidátské a partnerské země)



Výměny mládeže

• Financování – cestovní náklady (dle vzdálenosti) + náklady na 
organizaci akce (jídlo, ubytování atd.)

• Co během výměny probíhá: workshopy, debaty, simulace, 
outdoorové aktivity, jazykové konverzace atd.

• Nabídka: např. Tmelník, EYCB, Brno For You, aj.

• http://www.naerasmusplus.cz/cz/mobilita-osob-mladez/vymeny-
mladeze/

• www.eurodesk.cz

http://www.naerasmusplus.cz/cz/mobilita-osob-mladez/vymeny-mladeze/
http://www.eurodesk.cz/


Evropský sbor solidarity

• 2–12 měsíců v zahraničí jako dobrovolník v neziskové 
organizaci (nebo státem zřizované organizaci) pro mladé lidi 
ve věku 18–30 let

• Ekologické projekty, sport, práce s dětmi a mládeží, 
rozvojová pomoc, apod. v celé Evropě i ČR

• Hrazeno cestovné, ubytování, strava, kapesné, jazykový kurz, 
zdravotní pojištění

• http://europa.eu/youth/volunteering

• https://www.evropskydobrovolnik.cz/

http://europa.eu/youth/volunteering
evropskydobrovolnik.cz




Co je to workcamp?
• 2 – 3 týdenní dobrovolnický projekt (většinou v létě)

• skupina dobrovolníků ze všech koutů světa (5 – 20 dobrovolníků)

• není věkově omezeno

• komunikativní znalost angličtiny, případně další jazyky

• na 1 workcamp lze odjet ve dvojici, nebo jako skupina

• pracovní doba 6 h denně, 5 dní v týdnu, není placená!

• hradí se doprava, pojištění, očkování, vízum + účastnický poplatek ve výši               

2 200 – 2 500,-

zaměření:

• stavební, renovační, archeologické práce

• sociální – práce s handicapovanými lidmi nebo s dětmi 

• práce v uprchlických táborech, v přírodě či na farmách, v národních parcích

• aktivity v kulturní oblasti jako organizace hudebního festivalu

• ochrana životního prostředí, ohrožených druhů rostlin a živočichů

• www.inexsda.cz

http://www.inexsda.cz/


Jak napsat životopis?

• Stručně, strukturovaně a výstižně

• Položky řadit od nejnovější k nejstarší

• Maximální délka 2 strany

• Přizpůsobit konkrétní pozici (tj. zamyslete se nad tím, co Váš 
potenciální zaměstnavatel požaduje)

– relevantní informace zdůraznit

– irelevantní vynechat

• Můžete využít vzor životopisu EUROPASS:

http://www.europass.cz/

http://www.europass.cz/




Co je to Europass ?

Europass je soubor dokumentů, které usnadňují 
transparentnost kvalifikací a kompetencí a zlepšují tak profesní 
a studijní mobilitu na evropském trhu práce. 

Portfolio Europassu:

 Europass – životopis

 Europass – jazykový pas

 Europass – mobilita

 Dodatek k osvědčení

 Dodatek k diplomu

Více informací naleznete na www.europass.cz

Europass



EQF – Evropský rámec kvalifikací



Jak se připravit na pohovor?

• Prostudovat informace o zaměstnavateli (web apod.)

– Hlavní poslání, vize

– Organizační struktura

– Přehled o aktuálním dění

• Orientace v problematice pracovní náplně (včetně 
aktuálního vývoje)

• Přiměřeně proaktivní přístup

• Psychická i fyzická pohoda

• Přiměřeně formální oblečení

• Nechat si dostatečnou časovou rezervu, abyste na pohovor 
nepřišli pozdě!



Kde hledat informace o EU?



www.euroskop.cz

http://www.euroskop.cz/


http://europa.eu/

https://europa.eu/youth

http://europa.eu/
https://europa.eu/youth


http://europa.eu/epso/ - CZ verze

http://europa.eu/epso/


http://www.eurodesk.cz/

http://www.eurodesk.cz/


https://europa.eu/youth/solidarity_cs

https://www.evropskydobrovolnik.cz/

https://europa.eu/youth/solidarity_cs
evropskydobrovolnik.cz


Eurocentrum Pardubice
(v prostorách Domu techniky)

nám. Republiky 2686

532 27 Pardubice

T/ (+420) 466 610 110

E/ boukalova.lucie@vlada.cz

http://www.euroskop.cz/eurocentrum.pardubice

Děkuji za pozornost ☺

Mgr. Lucie Boukalová


