
Dlouhodobé zahraniční stáže mimo program Erasmus+ 
 
 

Divadelní fakulta JAMU upozorňuje své studenty na nabídku financování dlouhodobých 

zahraničních pobytů mimo program Erasmus+. Pokud má student zájem o pracovní stáž 

mimo státy zapojené do programu Erasmus+, je možné si nyní podat přihlášku.  

 

Podmínky výjezdu:  

 Doporučená délka pracovní stáže je 1-3 měsíců; 

 Student musí být v aktivním studiu bakalářského, magisterského či doktorského 

programu na DF JAMU; 

 Pracovní stáž je nutné absolvovat v zemi, jež není zapojena do programu ERASMUS+ 

(tj. nesmí se jednat o zemi EU, EHP a kandidátské země - Turecko, Severní 

Makedonie, Srbsko); 

 Stáž je nutné realizovat  během kalendářního roku 2020. 

 

Přihlásit se mohou i studenti absolvujících ročníků, kteří předpokládají, že budou 

pokračovat v navazujícím magisterském studiu.1 

 

Záměr vyjet do zahraniční je nutné včas konzultovat s vedoucím ateliéru, který zahraniční 

stáž schvaluje (netýká se oborů a ročníků, které mají ve studijních plánech zařazen předmět 

stáž). Možnost realizovat zahraniční stáž je výjimečná příležitost, a jsou tedy nezbytné 

odpovídající studijní výsledky uchazeče. Ty posuzuje především vedoucí ateliéru při 

prvotním schvalování možnosti výjezdu. Případný výjezd je nezbytné naplánovat tak, aby co 

nejméně narušil plánovanou výuku a domluvit přesný termín a délku pobytu v zahraničí. 

 

 

UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK na zahraniční pobyty mimo program ERASMUS+ je 31. říjen 

2019. 

 

Do tohoto data je nutné na Zahraniční oddělení DF JAMU odevzdat následující dokumenty:  

 CV 

 Motivační dopis (zde prosíme uvést zemi i název instituce, kde byste měli zájem stáž 

realizovat, a též i přibližný termín stáže) 

 Vyjádření vedoucího ateliéru 

 

Výjezdy studentů včetně schvaluje kolegium děkana. O výsledcích jsou studenti informováni 

e-mailem.  

 

V případě dotazů kontaktujte: 

Mgr. Petra Riou, Zahraniční oddělení DF JAMU (kancelář č. 109 – 1. patro u bočního 

schodiště), e-mail: riou@jamu.cz, tel.: 542 59 1305 

                                                           
1 V případě, že by byla přihláška na výjezd do zahraniční studentovi schválena, výjezd by mu byl umožněn ve 

chvíli, kdy by byl student přijat do navazujícího magisterského studia a do tohoto studia by nastoupil.   
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