
ZAHRANIČNÍ MOBILITY – NABÍDKA STIPENDIÍ  
 
Kanadský vládní program mobility mládeže 
Zahraniční stáž pro absolventy: pro absolvent(k)y vyšších odborných a vysokých škol, kteří 
chtějí získat pracovní zkušenosti v Kanadě na základě příslibu pracovní smlouvy. 
Kariérní růst Stáž v rámci studia Pracovní prázdniny pro studenty (SWAP) Pracovní 
prázdniny 
Žádosti je možné podávat v průběhu celého roku 
http://www.canadainternational.gc.ca/czech-

tcheque/experience_canada_experience/index.aspx?lang=ces&view=d 

 

Robitschek Czech Study Program 

University of Nebrasca – Lincoln nabízí českým a slovenským studentům na bakalářské a 

magisterské úrovni roční studijní pobyt na této univerzitě v rámci Robitschek Czech Study 

Program se stipendiem. 

Termín odevzdání přihlášek je vždy 1. března toho roku, kdy chce student vycestovat 

Víc informací na: http://global.unl.edu/cost-and-aid/scholarships/robitschek.aspx 

 

Portal for International Scholarships / Financial Aid News - 
ScholarshipsTimes.com 
News Portal for International Scholarships / Financial Aid News - ScholarshipsTimes.com 
The scholarships are categorised in Government, NGO's / Trusts and Corporate 
Scholarships. It is also categorised according to the level of education like Undergraduate, 
Postgradute, PHD / Doctorate and Post Doctoral Scholarships. 
For Press Releases: press.releases@ScholarshipsTimes.com 
For Advertising: advertise@ScholarshipsTimes.com 
info@ScholarshipsTimes.com Like our Facebook Page - 

http://www.facebook.com/ScholarshipsTimes 

 

International Shakespeare Project for Filmmakers 
There are four scholarships available supported by ArtUniverse 2012 Russia 
More details: http://www.iugte.com/projects/shakespearefilm 

 

Studium na prestižních univerzitách umožňují stipendia Krskových 
Přihlášky můžete posílat během celého roku! 



rádi bychom Vás informovali o stipendijní nabídce Nadačního fondu Martiny a Tomáše 
Krskových, který poskytne až 10 stipendií pro mladé talentované studenty na prestižních 
univerzitách ve Velké Británii a USA. 
Stipendium je určeno k úhradě školného po dobu 1 roku studia magisterského programu. 
Finační podpora je určena studentům, kteří byli přijati na magisterské studium technických 
oborů, přírodních věd, ekonomie, historie a politologie na univerzitách Harvard, Oxford, 
Cambridge, Caltech, Chicago, Columbia, MIT, 
Princeton, Stanford a UC Berkeley. 
http://www.krsekfoundation.cz/ 
 
 

AIA – studijní pobyty na základě mezivládních dohod atd. 
podle způsobu přidělování, v rubrikách „Výběrová řízení“ a „Rozpis kvót“; www.zahranici-
stipendium.cz, 
Bulletin nabídek: http://www.zahranici-stipendium.cz/images/soubory/Bulletin-

AIA_2011.pdf--- 

 

Nové nabídky pracovních stáží „Partner Search“ NAEP 
Nové inzeráty byly přidány v oddílech: Pracovní stáže, Bilaterální dohody, Konference a 
veletrhy, Různé – Intenzivní programy. Všechny nové nabídky jsou označeny žlutě. 
http://www.naep.cz/index.php?a=view-project-folder&project_folder_id=61& 

 

Doučování češtiny pro cizince 
Diecézní Charita Brno hledá dobrovolníky na doučování češtiny pro cizince. V rámci našeho 
nového projektu Integrovat se hledáme dobrovolníky na doučování češtiny pro cizince, děti i 
dospělé. Výuka by probíhala většinou u klienta doma na území města Brna, pro jednu 
barmskou rodinu hledáme i doučování v Černé Hoře. Můžeme Vám nabídnout 
dobrovolnictví v akreditované organizaci, potvrzení praxe a smlouvu o dobrovolnictví, nové 
zážitky, zkušenosti a třeba i nová přátelství. V případě zájmu nás kontaktujte na 
lenka.hradecka@charita.cz; 
http://nno.ecn.cz/index.stm?apc=nJ1x1--&x=2329966 
Diecézní Charita Brno, lenka.hradecka@charita.cz, http://dchb.charita.cz/ 


