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ZAHRANI ČNÍ STIPENDIA A POZVÁNKY 

 
 
Freemover CEEPUS – stipendijní program pro studium v střední a jihovýchodní Evropě  
 
Termín pro přihlášení se na mobilitní pobyt v jarním semestru 2013 je 30. listopadu 2012. 
 
 
Stipendijní pobyty lze realizovat v těchto zemích: 
 
• Albánie 
• Bosna a Hercegovina 
• Bulharsko 
• Černá Hora 
• Česká republika 

• Chorvatsko 
• Maďarsko 
• Makedonie 
• Polsko 
• Rakousko 
• Rumunsko 

• Slovensko 
• Slovinsko 
• Srbsko 
• univerzita Priština-Kosovo 

 
Více  na: http://www.dzs.cz/index.php?a=view-project-folder&project_folder_id=15& 
 
K přihlášce je nutné již dodat akceptační dopis o přijetí ze zahraniční univerzity. 
 
 
 
ERASMUS PRACOVNÍ STÁŽE V OBDOBÍ LEDEN – ZÁ ŘÍ 2013 
 
Program Erasmus umožňuje studentům realizovat 3 - 12 měsíční pracovní stáž se stipendiem v zemích 
zapojených do programu LLP/Erasmus (země EU, Norsko, Lichtenštejnsko, Island, Švýcarko, 
Turecko, Chorvatsko). 
 
Pracovní stáže v rámci programu Erasmus lze realizovat v téměř libovolné zahraniční instituci s 
výjimkou institucí EU, organizací spravující programy EU a národních diplomatických misí 
(ambasády, konzuláty) domovské země studenta v zahraničí.  
 
Pracovní stáže lze realizovat i v letních měsících, kdy neprobíhá výuka. Zahraniční instituci si musí 
student najít a kontaktovat sám. 
 
Více informací včetně databází pro vyhledávání stáží je k dispozici na: http://difa.jamu.cz/zahranicni-
oddeleni/erasmus/student/pracovni-staz.html 
 
 
V případě vašeho zájmu je nutné odevzdat vyplněnou přihlášku (viz. přiložený dokument ve formátu 
doc.) do 30. 11. 2012. Přihlášky se odevzdají na Zahraniční oddělení DIFA JAMU (Mgr. Petra Riou, e-
mail: riou@jamu.cz). 
 
 
AIA - stipendia na základě mezinárodních bilaterálních smluv na AR 2013/2014 
 
Dovolujeme si Vás informovat o zveřejnění aktualizované nabídky stipendií poskytovaných na 
základě mezinárodních bilaterálních smluv na akademický rok 2013/2014. 
 
Celá nabídka stipendií je k dispozici na naší webové stránce www.zahranici-stipendium.cz,  
viz Stipendijní pobyty v zahraničí na základě mezinárodních smluv, a to: 
1/ jako dosud jednotlivé země, podle způsobu přidělování, v rubrikách „Výběrová řízení“ a „Rozpis 



kvót“; 
2/ v PDF verzi ke stažení, resp. vytištění: kompletní "Bulletin AIA" s přehledem nabídky stipendií na 
akademický rok 2013/2014.Tato verze bude k dispozici v nejbližších dnech. 
Současně bychom rády upozornili na blížící se termíny uzávěrek těchto zemí: 
• 15. 11. 2012 Německo DAAD (http://www.zahranici-stipendium.cz/scripts/detail.asp?id=158) 
• 28. 11. 2012 Izrael (http://www.zahranici-stipendium.cz/scripts/detail.asp?id=178) 
• 30. 11. 2012 Švýcarsko (http://www.zahranici-stipendium.cz/scripts/detail.asp?id=180) 
 
 
BAVORSKO: STIPENDIA 
 
The Bavarian Academic Centre for Central, Eastern and South-eastern Europe (BAYHOST) would 
like to ask you to pass this information to your students and other parties interested. 
The Free State of Bavaria invites applications for its one-year scholarship program for students from 
Central, Eastern and South-eastern Europe for the academic year 2013/14 via BAYHOST. 
The Bavarian ministry for science, research and art will sponsor scholarships for the academic year 
2013/14. Graduates from Bulgaria, Croatia, the Czech Republic, Hungary, Poland, Romania, Serbia, 
Slovakia and the Ukraine are eligible to apply. The scholarships are meant to finance doctoral or 
postgraduate studies at Bavarian universities. One year scholarships can be extended twice for up to 3 
years. 
Further information as well as the online-application form can be found on the BAYHOST website 
www.bayhost.de. 
 
http://www.uni-r.de/bayhost/english/scholarships/study-in-bavaria/index.html 
 
The application deadline for first time applications is the 1st December 2012 (date of receipt!). 
 
Should you have further questions or comments, you are welcome to contact us any time via 
info@bayhost.de. 
 
Katrin Döppe 
BAYHOST scholarship programs 
 
 
AUSTRIA: Bursary for dancers, choreographers, actors 
 
International Physical Theatre Laboratory (July 1 - 6, 2013) 
 
Performers of different techniques and different countries are eligible to apply. 
The bursary amount is 300 EUR and it partially covers the participation fee. 
 
To apply for the bursary, performers should send a CV/resume with photo and a letter of motivation 
stating the Lab dates to iugte.projects@gmail.com 
 
The Lab working language is English. Participants can receive the Certificate. 
Accommodation and meals are organized. Nearest international airports - Graz and Vienna. 
 
Programme & practical information: http://www.iugte.com/projects/lab 
http://youtu.be/8pN6pCaJhXA 
 
 
Welcome to our Photo Gallery http://picasaweb.google.com/globtheatre  and Facebook page 
http://www.facebook.com/iugte 


