
Studuj. Stážuj. Vyjeď – zahraniční zkušenosti volají! 
  
Zkušenosti ze zahraničí jsou k nezaplacení. Až si vybereš svou vysněnou vysokou školu, nezapomeň 

proto, že zážitky můžeš sbírat i mimo její budovu. Jako student budeš mít možnost vyrazit na studijní 

pobyt, pracovní stáž nebo jako dobrovolník do zahraničí. Na svou cestu získáš stipendium a ze světa si 

přivezeš nejen zajímavé zážitky, ale také zkušenosti, které jinde nezískáš.  
  
V orientaci mezi dostupnými možnostmi, jak vyjet do světa, ti pomůže Dům zahraniční 

spolupráce. Základní přehled najdeš na stránce Vyjeď.cz a aktuality můžeš sledovat 

na Facebooku  nebo Instagramu.   
  
Unikl ti přednáškový den Studuj. Stážuj. Vyjeď? Pusť si jeho záznam. Dozvíš se užitečné tipy, jak 

získat zajímavé zahraniční zkušenosti nejen během studia.  
  
A proč vůbec uvažovat o výjezdu do zahraničí?  
 

 
  
Zajímá tě studium ve Francii? 
  
Pomůže ti kancelář Campus France! Jejím cílem je propagovat francouzský vysokoškolský systém u 

českých gymnazistů a dalších studentů. Pomáhá zájemcům o studium ve Francii připravit studijní 

plán, zodpovídá dotazy ohledně nabídky vzdělávání, nabízí asistenci s vyřizováním administrativních 

záležitostí a přípravou. 
  
Zástupce Campus France je celý týden k dispozici v angličtině nebo ve francouzštině, aby ti pomohl 

co nejlépe zrealizovat tvé studijní plány ve Francii. Po celý rok je možné domluvit si online schůzku 

pomocí platformy Zoom a rovněž tě rádi přivítají (v míře možné podle aktuálních vládních omezení 

způsobených pandemií) ve vlastních prostorách: ve Francouzském institutu v Praze a v Alliance 

française v Brně.  
  
Spoj se s Campus France na prague@campusfrance.org nebo navštiv web www.ifp.cz/cz/vzdelani-ve-

francii   

https://www.dzs.cz/vyjezdy-pobyty?utm_source=gaudeamus&utm_medium=email&utm_campaign=DZS
https://www.dzs.cz/vyjezdy-pobyty?utm_source=gaudeamus&utm_medium=email&utm_campaign=DZS
https://www.facebook.com/dumzahranicnispoluprace
https://www.instagram.com/dzs_cz/
https://gaudeamus.cz/e-roadshow/zaznamy-prednasek#17_3
mailto:prague@campusfrance.org
http://www.ifp.cz/cz/vzdelani-ve-francii
http://www.ifp.cz/cz/vzdelani-ve-francii


  
Zajímají tě studijní nebo stážové možnosti v Rakousku? 
Chceš vědět, jak vyjet, jaké to je v zahraničí a co dělat pro to, abys mohl vyjet? Kontaktuj iniciativu 

Do Rakouska na info@dorakouska.info nebo na Facebooku či Instagramu a ptej se na cokoliv, co tě 

ohledně Rakouska a studia napadne. 
  
Kontakt je možné využít také pokud si nevíš rady, jakou školu zvolit, jaké jsou rozdíly nebo bys 

potřeboval pomoct s dobře napsaným motivačním dopisem či zlepšit svou jazykovou 

vybavenost. Žádný dotaz není hloupý! Lidé z Do Rakouska na zkušenou jsou studenti, kteří si 

navzájem pomáhají, a těší se, že mohou pomoct dalším poznat Rakousko, poznat sebe. 
  

Láká tě Německo? 
  

Čeká tě maturita a přemýšlíš, co po ní? Chystáš se na vysokou školu a láká tě studijní pobyt či letní 

kurz v Německu? Pak ti pomůže organizace DAAD! Informace a užitečné tipy ke studiu v Německu a 

ke stipendiím DAAD najdeš na webu www.daad.cz. Můžeš se také podívat na videa na YouTube, 

navštívit Facebook nebo kontaktovat DAAD e-mailem na adrese info@daad.cz. 
  

 
Ať už si vybereš kteroukoliv možnost, věř, že zkušenosti ze zahraničí v budoucnu mnohokrát 

zúročíš, a ještě budeš mít zážitky na celý život. 

Začni psát svůj příběh! 

Dům zahraniční spolupráce 
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