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Time to travel
možnosti zahraničních výjezdů 

pro studenty 
Fakulty managementu VŠE



Fakulta managementu a Vysoká škola 
ekonomická v Praze vám během vašeho 
studia nabízí celou řadu možností,  
jak můžete vyjet do  zahraničí.
Tento leták by vám měl pomoci se základní 
orientací v nabídce a také vás upozornit na kritéria, 
která musíte pro výjezdy splnit. Vše je totiž potřeba 
včas promyslet a  naplánovat.

• Leták neobsahuje detailní informace, ty je nutné 
hledat jinde. Najdete zde však také odkazy 
na  oficiální informační zdroje, které určitě využijte.

• Pro práci s letákem a vlastně i pro plánování 
vašeho zahraničního výjezdu můžete využít toto 
základní rozhodovací schéma:

Chcete vyjet do zahraničí 
na delší dobu?

Studujete prezenčně?
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Výměnný studijní pobyt
Jedná se o program reciproční výměnné mobility studentů, 
během nějž je výměnný student stále studentem vysí-
lající školy. Nedochází tedy k  přerušení studia, po celou 
dobu výjezdu musí být student studentem. Student vyjíždí 
na jím vybranou školu, která je zapojena do partnerské sítě 
VŠE. Odstudované předměty, resp. kredity, jsou po  výjezdu 
uznány do studijního plánu.

1. kvalitní a velmi široká síť partnerských univerzit
2. Jasná pravidla; organizační a administrativní podpora ze  strany 

OZS
3. dlouhodobé zkušenosti s programem u nás i v zahraničí
4. uznání získaných kreditů do studijního plánu studenta
5. pevně daná a po splnění podmínek nároková finanční podpora
6. osvobození od platby školného na přijímací univerzitě

1. Seznamte se s pravidly výjezdu co nejdříve, abyste bez problémů 
splnili kritéria výběrového řízení.

2. Využijte všech možností jak získat informace o výjezdu a také 
rady a tipy od spolužáků.

3. Zvažte získání jazykového certifikátu, který vám do výběrového 
řízení významně pomůže.

4. Dobře zvažte skladbu studovaných předmětů a jejich uznatelnost 
ve vašem studijním plánu.

5. Při výběru školy vezměte do úvahy i vaše finanční možnosti. 
Podpora nepokryje všechny náklady.

1. nutnost účastnit se výběrového řízení a splnit dané podmínky
2. konkurence ze strany všech studentů VŠE
3. potřeba plánovat výjezd se značným předstihem

RYCHLÉ TIPY

NEVÝHODY

VÝHODY

https://ozs.vse.cz/chci-vyjet-2/jak/vymenne-pobyty-pro-studenty-vse/
https://www.fm.vse.cz/zahranicni-vyjezdy/vymenny-studijni-pobyt



Odborná stáž
Jedná se o odborné stáže v zahraničí, které nabízí organizace 
z praxe pro studenty Fakulty managementu. Jde o indivi-
duální mobilitu studentů, která je realizována jako součást 
výuky předmětu Odborná praxe. Student si praxi domlouvá 
sám, nebo využívá nabídky partnerských organizací fakulty, 
a zároveň se řídí podmínkami předmětu Odborná praxe.

1. absence výběrového řízení
2. získání kreditů za absolvování předmětu Odborná praxe
3. možnost získání prostředků z programu ERASMUS
4. cenné zkušenosti pro budoucí pracovní uplatnění

1. Kontaktujte vyučující předmětu Oborná praxe co nejdříve 
a  konzultujte s ním svůj záměr.

2. Dobře zvažte dobu výkonu stáže a její formát, aby pro vás byla 
stáž co nejvíce přínosná.

3. Využijte zkušeností a rad od vašich spolužáků, kteří již na stáži 
byli dříve.

4. Využijte možnosti získat příspěvek na realizaci stáže i ze zdrojů 
programu ERASMUS.

5. Nezapomeňte na povinné pojištění, bez kterého není možné 
stáž realizovat.

1. nutnost samostatné komunikace s organizací poskytující praxi
2. nutnost mít sjednané komplexní pojištění
3. větší administrativní náročnost procesu v případě podpory 

z  programu ERASMUS

RYCHLÉ TIPY

NEVÝHODY

VÝHODY

https://www.fm.vse.cz/zahranicni-vyjezdy/odborna-staz/



Program freemover
Jde o individuální mobilitu studentů, kdy si studenti sami 
vybírají zahraniční vysokou školu, na které by chtěli 
studovat. Do procesu hledání vysoké školy a vyjednávání 
o  přijetí nevstupuje Oddělení zahraničních styků ani 
některý z  proděkanů, vše si dojednává sám student – sám 
školu vybere, zajistí akceptaci a po dohodě s domovskou 
univerzitou pobyt realizuje.

1. absence výběrového řízení
2. absence pevných termínů platných pro celou VŠE
3. uznání získaných kreditů do studijního plánu studenta
4. možnost oslovit prestižní univerzity mimo partnerskou síť VŠE

1. Nenechte se zlákat pozlátkem exotických destinací, vybírejte 
kvalitní školu, která za to opravdu stojí.

2. Velmi dobře se seznamte se všemi podmínkami přijetí včetně 
nutnosti platit školné.

3. Podívejte se na harmonogram akademického roku na vámi 
vybrané škole a zvažte jeho kompatibilitu s harmonogramem FM.

4. Dobře zvažte skladbu studovaných předmětů a jejich uznatelnost 
ve vašem studijním plánu.

5. Školu kontaktujte raději s velkým předstihem, ať stihnete vyřídit 
všechny formality.

1. nutnost samostatné komunikace s přijímací vysokou školou
2. riziko administrativních komplikací ze strany přijímací školy
3. nutnost platby školného (pokud jej přijímací škola vyžaduje)

RYCHLÉ TIPY

NEVÝHODY

VÝHODY

https://ozs.vse.cz/chci-vyjet-2/jak/freemover-letni-skoly/
https://www.fm.vse.cz/zahranicni-vyjezdy/freemover/



Program Euromates
Jedná se o oficiální program krátkodobé studijní mobility 
Fakulty managementu, na kterém spolupracuje se svými 
partnerskými fakultami. Podstatou programu je výjezd 
na  1 týden v semestru, v rámci kterého mají studenti 
možnost odstudovat jeden intenzivní kurz a také poznat 
partnerskou fakultu a město, kde se nachází.

1. prověřené partnerské fakulty garantující obsah programu
2. zjednodušené výběrového řízení
3. získání uznatelných kreditů
4. garance podpory ze strany fakulty bez nutnosti o podporu 

žádat
5. kombinace studia a poznávání

1. Využijte této možnosti co nejdříve, ideálně už ve 2. ročníku 
bakalářského programu.

2. Zajímejte se o podmínky programu s předstihem, nenechávejte 
registraci na poslední chvíli.

3. Věnujte pozornost motivačnímu dopisu, ten často rozhodne 
o  vašem výběru.

4. Pozorně sledujte Facebook programu a buďte v kontaktu se 
studentskými koordinátory.

5. Snažte se s výjezdu vytěžit maximum, tj. nejen získat nové 
znalosti a kontakty, ale hlavně zkušenosti pro výjezd na celý 
semestr.

1. výjezd v semestru – absence na přednáškách a seminářích
2. nabídka kurzů limitována možnostmi partnerské fakulty
3. kvalita doprovodného programu závislá na přístupu / možnostech 

partnerské fakulty

RYCHLÉ TIPY

NEVÝHODY

VÝHODY

https://www.fm.vse.cz/zahranicni-vyjezdy/kratkodoby-studijni-pobyt/



Letní škola
Letní školy organizují univerzity po celém světě obvykle 
během období letních prázdnin. Jejich obsahová náplň je 
velmi odlišná, značně se liší i ve výši poplatku za účast, a  je 
proto vhodné pečlivě vybírat. Jedná se o formu indivi-
duální mobility studentů, kdy si vše dojednává sám stu-
dent, tj. letní školu si vybírá, komunikuje s organizátory 
a kompletně si zajišťuje organizaci výjezdu. Občas je mož-
nost vyjet i na zimní školu, která má stejné charakteristiky 
jako škola letní.

1. velká nabídka různých typů letních škol
2. obvykle bez výběrového řízení
3. získání uznatelných kreditů
4. možnost využít období mimo standardní výuku
5. kombinace studia a poznávání

1. Nenechte se zlákat pozlátkem exotických destinací, vybírejte 
kvalitní školu, která za to opravdu stojí.

2. Podívejte se na zkušenosti (hodnocení) studentů, kteří již 
na  vámi vybrané letní škole byli.

3. Zvažte skladbu studovaných předmětů a jejich uznatelnost 
ve  vašem studijním plánu.

4. Velmi dobře se seznamte se všemi podmínkami přijetí včetně 
výše registračního poplatku a podmínek storna.

5. Snažte se s výjezdu vytěžit maximum, tj. nejen získat nové 
znalosti a kontakty, ale hlavně zkušenosti pro výjezd na celý 
semestr.

1. obvykle s poplatkem za účast
2. rozdílná úroveň výuky a doprovodného programu
3. nutnost samostatné komunikace s organizátory letní školy

RYCHLÉ TIPY

NEVÝHODY

VÝHODY

https://ozs.vse.cz/chci-vyjet-2/jak/freemover-letni-skoly/
https://www.fm.vse.cz/zahranicni-vyjezdy/kratkodoby-studijni-pobyt/



Určitě je to velký zážitek, seznámíš se s lidmi z různých 
států a získáš zkušenosti v jazyce. Pochopila jsem,  

že je němčina docela důležitý jazyk a začala se ji tam učit.

Evelina; European Universität Viadrina Frankfurt (Oder)

Bola to skvelá skúsenosť, keď sa na to pozerám špatne 
po niekoľkých mesiacoch, tak sa musím pousmiať, pretože 

mi tam bolo naozaj dobre a neľutuje, že som sa tam 
rozhodol ísť.  

Róbert; UQAM (Université du Québec à Montréal)

Tento pobyt pro mě měl velký kulturní přínos, jelikož 
Brazílie je úplně odlišná od ČR. Naučila jsem se jinak 

koukat na svět. 
Lucie; Escola de Administração de Empresas de São Paulo 

Erasmus je zkušenost, která se opravdu nedá nahradit 
a ani představit, pokud ji nezažijete. Můžou to být vaše 

nejlepší měsíce života, můžou to být také měsíce, kdy vám 
bude chybět domov a budete si připadat osamělí. Co je ale 
jasné již teď – opravdu vás to jako člověka posune, hlavně 
v hlavě. Těch pár měsíců spoléháte opravdu sami na sebe, 

což vám ke konci přidá na sebevědomí a máte pocit, 
že teď už zvládnete (skoro) vše!

Nikola; ESC Rennes School of Business

Ať už uvažujete o Evropě, Asii či jakékoliv jiné zemi 
– neváhejte a jeďte! Můžete tím vždycky jedině získat – 
především nové zkušenosti, zážitky, znalosti, kontakty 
a  také zmínku o studiu v zahraničí do životopisu, která 

může napomoci k vysněné práci.

Tereza; Jiangxi University of Finance and Economics

https://www.fm.vse.cz/zahranicni-vyjezdy/


