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Pedagogická fakulta 
Univerzita Hradec Králové 

 
vyhlašuje výběrové řízení  

na praktické stáže  
v institucích, organizacích a firmách v rámci programu Erasmus+ 

v akademickém roce 2019/2020  
(s realizací od července 2019 do září 2020): 

 
Podmínky: 

Účastník výběrového řízení je občanem ČR nebo má trvalý pobyt v ČR nebo mu byl 
přidělen status uprchlíka nebo je občanem země, která se účastní programu 
Erasmus+. 
 
Účastník je studentem akreditovaného bakalářského, magisterského, nebo 
doktorského studijního programu Pedagogické fakulty UHK v prezenční, distanční 
či kombinované formě studia, a to nejen v době výběrového řízení, ale i po celou 
dobu praktické stáže až do jejího ukončení. 
 
Praktická stáž může probíhat pouze v oprávněné hostitelské organizaci sídlící v 

zemi zapojené do programu Erasmus+: 

Belgie, Bulharsko, Chorvatsko, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Irsko, Island, 

Itálie, Kypr, Lichtenštejnsko, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Malta, Maďarsko, 

Makedonie, Německo, Nizozemí, Norsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko, 

Rumunsko, Řecko, Slovensko, Slovinsko, Srbsko, Španělsko, Švédsko, Turecko, 

Velká Británie. 

 

Praktická stáž se může uskutečnit v těchto typech organizací: 

Veřejná nebo soukromá organizace působící na trhu práce nebo v oblasti vzdělávání, 

odborné přípravy a práce s mládeží, nezisková organizace, veřejný subjekt na místní, 

regionální nebo národní úrovni atd., tj. téměř jakýkoliv subjekt, firma, vyjma institucí 

spravujících EU programy. 

 

Vyloučeny jsou praktické stáže v těchto hostitelských organizacích: 

instituce a agentury Evropských společenství a organizace spravující programy 

Evropských společenství, které mají vlastní program stáží 

(http://europa.eu/about-eu/institutions-bodies/index_en.htm ). 

 

Minimální délka pracovní stáže jsou 2 měsíce (resp. 60 dní), maximální 12 

měsíců (1 měsíc = 30 dní).  
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Jedná se o práci na plný pracovní úvazek (40 hodin/týden) podle předem 

dohodnutého pracovního plánu. 

 

Pro vyhledání zaměstnavatele doporučujeme sledovat webové stránky Referátu 

internacionalizace UHK:  

https://www.uhk.cz/cs-CZ/PDF/Veda-a-zahranicni-styky/Zahranicni-

styky/Studentske-mobility/Erasmus/Pracovni-staze#UHK-Article. 

 

Dále webové stránky DZS: http://erasmus-databaze.naep.cz/modules/erasmus/, 

případně i jiné informační zdroje, např. http://stazujeme.cz/. 

 

Bližší informace na:  http://www.naerasmusplus.cz/cz/mobilita-osob-
vysokoskolske-vzdelavani/pro-studenty/. 

 

Vyplněné přihlášky  
spolu s motivačním dopisem (v češtině (výjimečně v anglickém jazyce), max. 2 

strany A4) 
a případně s doloženým zvacím dopisem od zaměstnavatele, kde je podrobně 

uveden obsah stáže a její termín, 
 

lze zasílat průběžně elektronicky na emailovou adresu: petra.noskova@uhk.cz 
v následujících termínech: 

 
1) do 31. 5. 2019 včetně - pro stáže začínající nejdříve od 1. 7. 2019. 
2) do 31. 8. 2019 včetně - pro stáže začínající nejdříve od 1. 10. 2019. 
3) do 30. 11. 2019 včetně - pro stáže začínající nejdříve od 1. 1. 2020 
4) do 28. 2. 2020 včetně - pro stáže začínající nejdříve od 1. 4. 2020 
5) do 30. 4. 2020 včetně - pro stáže začínající nejdříve od 1. 6. 2020 a končící  
                                                     nejpozději 30. 9. 2020. 
 
 
Dne 22. února 2019      

 
         Mgr. Daniela Vrabcová, Ph.D. 

Proděkanka pro internacionalizaci a praxe Pedagogické fakulty 
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