
Výjezdy studentů DSP FFÚ do zahraničí 
Výjezd po odborné stránce doktorand vždy konzultuje se svým školitelem, který spolu s vedoucím 
katedry odpovídá za odbornou kvalitu každého druhu výjezdu. Stáže v zahraničí nejsou centrálně 
zajišťovány děkanátem ani rektorátem, jde primárně o aktivitu školitele a jeho doktoranda. Staře 
vyplývající jako povinnost ze SZŘ/ISP nemohou být krátkodobé (např. týdenní) a musí být 
absolvovány u relevantní instituce. U dlouhodobých pobytů je třeba vyjíždět u prezenčních 
doktorandů v jejich prezenčním studiu a nepřesouvat výjezdy do kombinované formy. 
 
Pokud chce student DSP vyjed do zahraničí, postupuje se při financování následovně: 
1. Krátkodobější pobyty do 2 měsíců - absolvování části studia na významné zahraniční instituci, 

účast ve významném mezinárodním tvůrčím projektu v zahraničí, pobyt na významné letní/ 
zimní škole nebo krátkodobé semináře (je studentem prezenční nebo kombinované formy 
doktorského studia), neposkytuje se pro výjezdy na Slovensko a obvykle ani pro mimoevropské 
země 

 vyplní žádost (příloha č. 5/ účast v mezinárodním projektu, příloha č. 6 /letní-zimní škola/ nebo 
č. 7/krátkodobý seminář/) Detaily zde: https://veda.vse.cz/podpora-vedy/katalog-podpor/  

 výše: ad hoc dle nákladovosti akce (zdroj: celoškolský stip. Fond a zdroje fakulty) 
 

2. Dlouhodobé pobyty na zahraniční vysokoškolské instituci (2-6 měsíců) 

 pouze prezenční studenti; stipendium 20 tis.; neposkytuje se pro výjezdy na Slovensko 

 max. 20 tis./M (zdroj: celoškolský stip. fond), detaily zde: https://ozs.vse.cz/doktorandi/ 
 

3. Pobyty, na něž se nevztahuje podpora dle bodu 1 + 2 
(např. dlouhodobé pobyty pro distanční studenty, pobyty na Slovensku atp.) 

 Student žádá pomocí formuláře z aktuálního Katalogu podpor https://veda.vse.cz/podpora-
vedy/katalog-podpor/, který zašle po vyplnění spolu s dalšími relevantními doklady elektronicky 
referentce pro DS. Proděkan ve spolupráci s vedoucím příslušné katedry a tajemnicí připraví 
strukturu zdrojů financování (obvykle stipendijní fond fakulty, projekty IGS, mimořádné 
stipendium z přídělu MŠMT). 

 
Žádosti je nutné podávat/předjednávat v dodatečném předstihu (cca 2 měsíce), u delších resp. 
složitějších výjezdů i dříve. 
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