
Dobrý den,  
 
do 31. října 2022 se můžete přihlásit na krátkodobé nebo semestrální pobyty v rámci 
programu CEEPUS na letní semestr 2022/23  
 

Rakousko 

BOKU (https://boku.ac.at/) 
– 1 student (3 months) 
– 1 student (1 month)  
– 1 teacher (1 month) 

Maďarsko 
Szent István University (http://sziu.hu/) 
– 1 excursion – 4 students 

Černá Hora  
 
 

University of Montenegro (https://www.ucg.ac.me/) 
– 1 teacher (1 month) 

Polsko 
 
 

University of Agriculture in Krakow  (https://en.urk.edu.pl/) 
– 1 teacher (1 month) 
 
Warsaw University of Life Sciences  
(https://www.sggw.edu.pl/en/) 
 – 1 student 
 
University of Primorska-Koper (https://www.upr.si/en#) 
 – 2 students 

 
Do programu CEEPUS se přihlašuje elektronicky, po zaregistrování na www.ceepus.info  
více informací najdete na www.dzs.cz a www.ceepus.info 
 
CEEPUS je středoevropským výměnným univerzitním programem zaměřeným na regionální 
spolupráci v rámci sítí univerzit. Dohodu o programu CEEPUS podepsaly Albánie, Bosna a 
Hercegovina,   Bulharsko, Černá Hora, Česká republika, Chorvatsko, Maďarsko, Severní 
Makedonie, Moldavsko, Polsko, Rakousko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko, Srbsko. 
Spolupracují též univerzity Priština, Prizren a Peja v Kosovu. 

Program je určen pro pregraduální studenty od ukončeného druhého semestru, 

postgraduální studenty a akademické pracovníky veřejných vysokých škol. 

Podmínky účasti v programu pro studenty: 

 Programu se mohou zúčastnit studenti prezenčního bakalářského studia (od 3. semestru), 
magisterského a doktorského studia 

 Do programu je možné se zapojit v rámci sítí vysokých škol nebo individuálně (jako tzv. 
freemover), přednost mají mobility v rámci sítí. 

 Musíš mít státní občanství členské země CEEPUS či Equal Status (nelze žádat o stipendium do 
země, kde máš státní občanství). 
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 stipendia mohou být poskytnuta na výzkum s výjimkou diplomových a doktorských prací, 
mohou být udělena i za účelem praktického výzkumu 
 

Délka pobytu: 

o Long term students - 3 až 4 měsíce (dle požadavků zahraniční univerzity) 
o Short term students - 1 až 2 měsíce  

Termíny k podání přihlášky: 

do 15. června přihlášky na zimní semestr 

do 31. října přihlášky na letní semestr, do 30. listopadu přihlášky jako FREEMOVER 

https://international.mendelu.cz/student/studijni-pobyty/ceepus/ 
https://www.omvi.mendelu.cz/studenti-mendelu/28262-ceepus 
 
 
 
Podmínky účasti v programu pro akademické pracovníky: 
Teachers need to teach or supervise 6 hours per work week (5 days) during their exchange. 
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