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Praktické stáže Erasmus+ se může účastnit každý stu-
dent, který je zapsán do akreditovaného bakalářského, 
magisterského nebo doktorského studijního programu 
a bude po celé období pobytu v zahraničí řádně zapsán 
ke studiu. Výběrová řízení na univerzitě probíhájí vět-
šinou začátkem školního roku, koncem kalendářního 
roku a na jaře.

Stáž v zahraničí v rámci programu Erasmus+ musí být 
realizována v minimální délce dvou měsíců. Dotace EU 
můžeš čerpat pro výjezdy do zahraničí (studijní pobyt 
či praktická stáž) v maximální délce 12 měsíců během 
daného stupně studia. Je jen na Tobě, jak si nastavíš 
délku programu a tedy i čerpání dotací. Pobyt je mož-
no prodloužit i během samotné realizace.

Pro absolvování stáže v zahraničí se musíš zúčastnit 
výběrového řízení na fakultě, kde studuješ. Součástí 
bývá jazykový test dle destinace, kde chceš praxi re-
alizovat. Většinou se jedná o formální záležitost, uni-
verzity vycházejí studentům vstříc a stáže v zahraničí 
podporují.

Cizí jazyk je důležitým faktorem pro nalezení stáže. 
Požadavky na úroveň se liší dle oboru, ve kterém chceš 
stáž absolvovat a dle konkrétních podmínek zaměst-
navatelů.

Při odborné stáži se pracuje na hlavní pracovní poměr, 
tzn. cca 40 hod/ týden. Podmínky praxe jsou vždy de-
tailně definovány v individuální nabídce. Stáže mohou 
být i placené!

Pracovní stáž je skvělou příležitostí, jak získat neo-
cenitelné zkušenosti ve vybraném oboru v zahraničí. 
Kromě pracovních znalostí si také odneseš praktické 
zkušenosti do života, zlepšíš se v cizím jazyce, poznáš 
novou kulturu a získáš spoustu nových přátel a zážitků. 
Můžeš vybírat ze široké škály oborů, které by nejlépe 
odpovídaly Tvému studiu a zaměření. *Cena programu ve Velké Británii je pro lepší přehlednost přepočtena na 

eura. Vyúčtování probíhá v GBP. 
Pro informace ohledně absolvování stáže v zahraničí v jiné délce či jiné 
destinaci nás kontaktuj!

Cena programu zahrnuje:
• zajištění odborné stáže v zahraniční společnosti
• interview s budoucím zaměstnavatelem
• vyřízení administrativy spojené s programem 
(student - zaměstnavatel)
• nalezení cenově výhodné letenky
• asistenci s ubytováním
• předodletové informační setkání
• asistenci po celou dobu programu

Cena nezahrnuje:
• registrační poplatek 750 Kč 
• zpáteční letenku do místa pobytu
• kapesné
• cestovní pojištění
• náklady na ubytování

Pro více informací nás kontaktuj! 
staze@alfa-agency.cz
+420 608 561 888

ODBORNÉ STÁŽE V ZAHRANIČÍ

PODMÍNKY  
PROGRAMU

ZAPLATÍM ZÍSKÁM

Délka stáže/ Destinace Irsko V. Británie Výše grantu

2 měsíce 800 EUR 895 EUR 1200 EUR

3 měsíce 800 EUR 895 EUR 1800 EUR

4 měsíce 800 EUR 895 EUR 2400 EUR

5 měsíců 800 EUR 1025 EUR 3000 EUR

JAK

NA TO? 1. ROZHODNI SE! 
Chci vyjet na stáž  
do zahraničí!

2. KONTAKTUJ ALFA AGENCY 
Vybereme ideální délku stáže v oboru a 
destinaci. Doplníme všechny potřebné 
informace.

3. PŘIHLAŠ SE NA STUDIJNÍM  
ODDĚLENÍ 
Koordinátorky Erasmus+ rády pomohou s 
přihlášením do výběrového řízení na Tvé 
fakultě.

4. ZÁVAZNĚ SE REGISTRUJ  
DO PROGRAMU
Při registraci podepíšeme smlouvu o zpro-
středkování, zaplatíš zálohu 80 EUR a už 
hledáme nejideálnější umístění v oboru v 
Tebou zvolené destinaci.

5. UMÍSTĚNÍ V ZAHRANIČÍ
Obdržíš nabídku od zahraničního zaměstna-
vatele, domluvíš si detailní podmínky praxe.

6. BALÍŠ KUFRY  
A HURÁ DO ZAHRANIČÍ

BRNO Nám. Svobody 12, +420 511 110 662 PRAHA Zlatnická 7, Praha 1, +420 222 360 511


