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STUDIJNÍ/VÝZKUMNÉ POBYTY 
 
 
 

1. RAKOUSKO                                                                              
Akademická informační agentura - Stipendia na základě mezinárodních smluv  
AKTION ČR – RAKOUSKO 
Termín pro podávání žádostí: 15. březen 2013  
- Semestrální stipendia na přípravu závěrečné práce pro studenty magisterských a 
doktorských studijních programů veřejných VŠ v ČR, kteří chtějí v zimním semestru 2013/14 
absolvovat stipendijní pobyt v Rakousku.  
- Krátkodobá výzkumná stipendia pro akademické pracovníky veřejných VŠ v ČR ve věku 
do 35 let na zimní semestr 2013/14.  
Více informací na: ´ 
http://www.dzs.cz/index.php?a=view-project-folder&project_folder_id=329&  
 
 

2. SLOVENSKO, PORTUGALSKO, FRANCIE - Akademická informační agentura 
(AIA) - Stipendia na základě mezinárodních smluv  

 

SLOVENSKO           
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  
 

FRANCIE            
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  
 

PORTUGALSKO          
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 
 
 



3. DALŠÍ MOŽNOSTI STIPENDIÍ 
• Nadace Zdeňka Bakaly http://www.nadacezb.cz/  
• CEEPUS http://www.ceepus.info/  
• Nadační fond Martiny a Tomáše Krskových http://www.krsekfoundation.cz/  
• Fulbrightova komise http://www.fulbright.cz/  
• Open Society Fund Praha http://www.osf.cz/  
• Dům zahraničních služeb 

http://www2.dzs.cz/scripts/detail.asp?id=1995&preview=yes  
• Rochus und Beatrice Mummert Stiftung 

http://www.mummertstiftung.de/content/language1/html/index.asp 
 
 
PRACOVNÍ STÁŽE 
 
 

4. Nabídka pracovní stáže        
 
 Erasmus work placement offer - MuseumsQuartier /quartier21, Wien, Austria, 
www.mqw.at, www.quartier21.at  
 
Required profile of the candidates 
- students of culture related studies (History of Art, Theatre, Film and Media Studies) or 
German Philology  
- work experience in cultural institutions highly welcome  
- interest in organising cultural events  
- fluency in German (verbal and written)  
- good communication skills  
- good computer skills  
- team player  
- hands-on mentality, problem solving attitude, capability to work under pressure  
 
Work programme:  
- help to organise cultural events like for example exhibitions and workshops  
- help to coordinate the Artist-in-Residence program of quartier21/MQ  
- coordination of meetings, minute taking  
- help with administrative agenda  
- assistance of press relations  
- support with web- and social media agenda (according to verbal skills)  
- filing management  
Anticipated temporal frame of the placement: 01/04/2013 – 31/08/2013  
 
Contribution:  



Erasmus scholarship + contribution in kind provided by the employer – public transport in 
Vienna (50 EUR/month) and accommodation for the 1st month/room without kitchen (200 
EUR/month)  
Please send application (CV and cover letter in German language) to Mag. Elisabeth Hajek, 
ehajek@mqw.at , mobil: 0043 699 130 60 118 
 
 

5. Databáze pro vyhledání pracovních stáží      
 

• Leo-net http://leonet.globalplacement.com/  
• Stáže.cz http://www.staze.cz/tag/pracovni-staz/  
• Velká Británie http://www.placement-uk.com/  
• Německo http://www.praktikum.de/  
• Francie http://www.cidj.asso.fr/  
• AIESEC http://aiesec.cz/front-page/  
• European Association of Erasmus Coordinators (EAEC) 

http://www.eaec.eu.com/?action=database 


