CEEPUS

CEEPUS je středoevropským výměnným univerzitním programem zaměřeným na regionální
spolupráci v rámci sítí univerzit.
Dohodu o programu CEEPUS podepsaly Albánie, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Černá
Hora, Česká republika, Chorvatsko, Maďarsko, Makedonie, Moldavsko, Polsko, Rakousko,
Rumunsko, Slovensko, Slovinsko, Srbsko. Spolupracují též univerzity Priština, Prizren a Peja
v Kosovu.
Mezinárodní dohoda, na jejímž základě se spolupráce realizuje, je "CEEPUS III" (Agreement
concerning the Central European Exchange Programme for University Studies), která
vstoupila v platnost od 1. 5. 2011 a nahradila tak předchozí dohodu CEEPUS II.
Program je určen pro pregraduální studenty od ukončeného druhého semestru, postgraduální
studenty a akademické pracovníky veřejných vysokých škol a soukromých vysokých škol
o.p.s.
Stipendium v programu lze získat v rámci sítí vysokých škol nebo individuálně (jako tzv.
freemover). Důraz je přitom v prvé řadě kladen na aktivity v rámci sítí.
Cílem programu je vytvoření středoevropské univerzitní sítě, skládající se z jednotlivých
dílčích sítí programu.

Přehled poskytovaných stipendií
Stipendium je účastníkům programu CEEPUS vždy vypláceno hostitelskou zemí. Výše
stipendia je v každém členském státě programu CEEPUS odlišná; aktuální výši vyplácených
stipendií najdete na www.ceepus.info u jednotlivých zemí.
Cestovné na zahraniční stáže může stipendistům proplatit jejich domovská univerzita.
Kontaktujte partnera své sítě CEEPUS na univerzitě, případně vám poradí zahraniční Národní
kancelář.




stipendia jsou určena studentům řádného denního studia,
nelze žádat o stipendium do země Vašeho státního občanství,
stipendia nemohou být poskytnuta na výzkum s výjimkou diplomových nebo doktorských
prací, ale mohou být udělena i za účelem praktického výcviku.
Studenti bakalářského a magisterského studijního cyklu






státní občanství členské země CEEPUS nebo equal status,
věk bez omezení,
ukončení 2. semestru řádného studia,
minimální doba pobytu na zahraniční stáži jsou tři měsíce, maximální celková doba pobytu
činí 10 měsíců; pobyt kratší než tři měsíce je třeba zdůvodnit v poli Motivation přihlášky. V
Motivation se uvádí náplň stáže - ta je dána projektem dané sítě.

Studenti doktorského studijního cyklu




státní občanství členské země CEEPUS nebo equal status,
věk bez omezení,
minimální doba pobytu je 21 dní.
Freemoveři










tipendia jsou určena pro studenty řádného denního studia a učitele (full-time, tedy na plný
úvazek),
nelze žádat o stipendium do země Vašeho státního občanství,
stipendia nemohou být poskytnuta na výzkum s výjimkou diplomových nebo doktorských
prací, ale mohou být udělena i za účelem praktického výcviku.
Studenti bakalářského a magisterského studijního cyklu:
státní občanství členské země CEEPUS nebo equal status,
věk bez omezení,
ukončení 2. semestru řádného studia,
minimální doba pobytu na zahraniční stáži jsou tři měsíce, maximální celková doba pobytu
činí 10 měsíců; pobyt kratší než tři měsíce je třeba zdůvodnit v poli Motivation přihlášky. V
Motivation se uvádí náplň stáže - ta je dána projektem dané sítě.

Pokyny pro sestavení návrhů projektů, včetně jejich financování a ukončení jsou
k dispozici na webových stránkách programu:
http://www.dzs.cz/cz/ceepus/
rovněž formulář návrhu projektu.
Kontaktní údaje:
Mgr. Ivona Sobotková
odborná referentka
Na Poříčí 1035/4, 110 00 Praha 1
E-mail: ivona.sobotkova@dzs.cz
Telefon: +420 221 850 509

