
Akademická informační agentura  - Stipendia na základě mezinárodních smluv 
 
Termín pro podávání žádostí o stipendia na akademický rok 2013/2014 do  Belgie – Vlámské 

společenství: 11. leden 2013 

http://www.zahranici-stipendium.cz/scripts/detail.asp?id=1051 

Termín pro podávání žádostí o stipendia na akademický rok 2013/2014 do Polska:  18. leden 2013 

http://www.zahranici-stipendium.cz/scripts/detail.asp?id=198 

Termín pro podávání žádostí o stipendia na akademický rok 2013/2014 na Slovensko:  28. únor 

2013 

http://www.zahranici-stipendium.cz/scripts/detail.asp?id=210 

Termín pro podávání žádostí o stipendia na akademický rok 2013/2014 do Francie:   únor/březen 

2013, blíže viz www.france.cz 

http://www.zahranici-stipendium.cz/scripts/detail.asp?id=207 

Termín pro podávání žádostí o stipendia na akademický rok 2013/2014 do 

Portugalska:  únor/březen 2013 

http://www.zahranici-stipendium.cz/scripts/detail.asp?id=207 

Termín pro podávání žádostí o stipendia na akademický rok 2013/2014 do Mexika:  1. část: 5. 

dubna 2013/2. část: 14. června 2013 

http://www.zahranici-stipendium.cz/scripts/detail.asp?id=215 

Termín pro podávání žádostí o stipendia na akademický rok 2013/2014 do Japonska:  bude 

upřesněno během dubna 2013 

http://www.zahranici-stipendium.cz/scripts/detail.asp?id=216 

Bližší  informace k nabídce stipendií budou zveřejněny na: http://www.zahranici-stipendium.cz 
 

 

PRACOVNÍ STÁŽE  

Nové nabídky v sekci „Partner Search“  na webových stránkách NAEPu www.naep.cz/erasmus:  

Na stáže je možné získat od vysílající školy erasmovské stipendium, pro více informací kontaktujte ZO 
DIFA. 

• BizPartner a.s., Poprad, Slovensko: 
� obor:  Marketing, management 
� odkaz na související dokumenty: http://www.naep.cz/download-

variant.php?general_file_variant_id=6920&a=view-project-
folder&project_folder_id=61&  

• Mediterranean Agronomic Institute of Chania, Chania, Kréta, Řecko: 
� obor:  Botanical Garden / Gardening 
� odkaz na související dokumenty: http://www.naep.cz/download-

variant.php?general_file_variant_id=6921&a=view-project-
folder&project_folder_id=61&  



� obor: Business Economics 
� odkaz na související dokumenty: http://www.naep.cz/download-

variant.php?general_file_variant_id=6922&a=view-project-
folder&project_folder_id=61&  

� obor: Library 
� odkaz na související dokumenty: http://www.naep.cz/download-

variant.php?general_file_variant_id=6923&a=view-project-
folder&project_folder_id=61&  

� obor: Sustainable Agriculture 
� odkaz na související dokumenty: http://www.naep.cz/download-

variant.php?general_file_variant_id=6924&a=view-project-
folder&project_folder_id=61&  

• The Wild Pansy Press, School of Fine Art, University of Leeds, Leeds, Velká Británie: 
� obor:  Marketing 

� odkaz na související dokumenty: http://www.naep.cz/download-
variant.php?general_file_variant_id=6925&a=view-project-
folder&project_folder_id=61&  

• University of Valencia, Language Policy Service, Valencia, Španělsko: 
� obor:  Teaching / Conversation Group Leader 

� odkaz na související dokumenty: http://www.naep.cz/download-
variant.php?general_file_variant_id=6928&a=view-project-
folder&project_folder_id=61&   

• Hotels Holiday Park, Tossa de Mar, Španělsko: 
� obor:  Receptionist, Customer service 

� odkaz na související dokumenty: http://www.naep.cz/download-
variant.php?general_file_variant_id=6929&a=view-project-
folder&project_folder_id=61&  

• Dora Stratou Theatre Athens, Athens, Řecko: 
� obor:  Cultural mangement, Arts Administration 

� odkaz na související dokumenty: http://www.naep.cz/download-
variant.php?general_file_variant_id=6930&a=view-project-
folder&project_folder_id=61&  

• Havering College of Further and Higher Education, Hornchurch, Velká Británie: 
� obor:   e-Learning (IT, web, multimedia) 
� odkaz na související dokumenty: http://www.naep.cz/download-

variant.php?general_file_variant_id=6931&a=view-project-
folder&project_folder_id=61& a http://www.naep.cz/download-
variant.php?general_file_variant_id=6932&a=view-project-
folder&project_folder_id=61&  

• Instituo Terra e Memória, Macao, Portugalsko: 
� obor:  Communication, web 

� odkaz na související dokumenty: http://www.naep.cz/download-
variant.php?general_file_variant_id=6933&a=view-project-
folder&project_folder_id=61&  

• Maltepe University, Istanbul, Turecko: 
� obor:  work in Alumni and Career Research CENTRE 

� odkaz na související dokumenty: http://www.naep.cz/download-
variant.php?general_file_variant_id=6934&a=view-project-
folder&project_folder_id=61&  

 

 



ERASMUS 2013/2014 – PŘIPOMÍNKA INTERNÍ UZÁVĚRKY PŘIHLÁŠEK 

Interní uzávěrka přihlášek na mobility v rámci programu Erasmus v AR 2013/2014  byla stanovena na 
31. leden 2013. 
Více informací a formulář přihlášky naleznete na webu ZO DIFA: http://difa.jamu.cz/zahranicni-
oddeleni/erasmus/student/ 
 

 

Soutěž ERASMUS LABEL 2012 - "ERASMUS MĚ BAVÍ A INSPIRUJE" – vítěz 
z DIFA JAMU 

V diváckém hlasování o nejlepší příspěvek v rámci soutěže ERASMUS LABEL 2012 - "ERASMUS MĚ 
BAVÍ A INSPIRUJE" se jedním z vítězů soutěže stal student divadelního manažerství Matúš Labanc se 
svým dokumentem Erasmus Documentary o Erasmus zahraničních studentech, kteří studovali na naší 
fakultě v loňském akademickém roce. Příspěvek je možné vidět na: 
http://www.youtube.com/watch?v=As0-BMI7znc 
Matúšovi gratulujeme! Poděkování patří i Radce Hoffmanové (studentka RTDS), Erasmus studentům i 
dalším lidem, kteří se na dokumentu podíleli. 
 

 
 

ZO DIFA NA FACEBOOKU 

 
Aktuální informace ze zahraničního oddělení, pozvánky či nabídky stipendií naleznete  na 
facebookové stránce ZO DIFA „JAMU International“: 
http://www.facebook.com/jamutheatre 
 
 


