Newsletter ČVUT o možnostech studia a praxe v zahraničí
Jarní příděl novinek ze světa příležitostí zahraničního studia je opět tady. Tipy a novinky na výjezdy
a inspirace pro studenty, kteří právě v zahraničí studují vám budeme přinášet i nadále.
Co je nového v květnu?

ERASMUS+
Nepropásni 3. výběrové kolo na studijní pobyty na letní semestr 2023!
Dodatečné kolo proběhne 6. a 7. června a všechny podrobnosti samozřejmě najdeš na našem webu.
Svět už na tebe čeká, tak nepromarni skvělou příležitost.

Výjezdy mimo Evropu / Stáže / Letní školy
Výběrové kolo pro výjezdy mimo Evropu v letním semestru 2023 bude otevřeno 13. června.
Aktualizovaný seznam univerzit společně s přihlašovacím postupem bude zveřejněn zde.
3. přihlašovací kolo na pracovní stáže v EU pro studenty a doktorandy bylo prodlouženo do
15. května.
Kurz podnikání v Portugalsku
Chceš si rozšířit znalosti v oblasti podnikání? Přihlas se na kurz Podnikání pro odolná, chytrá
a udržitelná města pod vedením skupiny lektorů z Porto Business School.
Kurz je bezplatný a bude probíhat od 14. května do 15. července. Bude se skládat ze synchronních elearningových lekcí, po nichž bude v polovině července následovat intenzivní Mobility Week
s osobními setkáními v Portu.
Studenti ČVUT mohou získat podrobné informace o programu kurzu a požádat o finanční podporu na
cestu a ubytování k účasti na Týdnu mobility v Portu prostřednictvím webových stránek
RESICITIES.
Za ČVUT v Praze akci koordinuje Fakulta dopravní.

Webináře
10. května od 16:30 pro tebe chystáme webinář Intro to LinkedIn.
Proč LinkedIn využívat pro svou sebeprezentaci a jak ti vůbec může být tato profesní síť užitečná?
Dozvíš se tipy a triky, jak vytvořit skvělý profil nebo jak je možné oslovovat firmy přímo přes
LinkedIn, pokud si hledáš například stáž v zahraničí.
V květnu také proběhne webinář o stážích v CERN, které jsou vhodné pro studenty i absolventy všech
oborů. Sleduj naše sociální sítě, ať ti neunikne termín!

EuroTeQ Engineering University
Příležitost studovat virtuálně na prestižních evropských univerzitách.
EuroTeQ Course Catalogue
Až do 15. června máš možnost přihlásit se na některý z online (hybrid či blended) kurzů. Vybírat
můžeš kurzy na pěti prestižních partnerských univerzitách do 6. června. Navštiv Katalog kurzů
a přihlaste se.
EuroTeQ Collider
Pilotní projektový předmět Collider na téma „Leave no waste behind“ byl zahájen. Nestihl jsi se
zapsat? Nevadí, plánujeme další ročníky s novými aktuálními tématy. Sleduj s námi průběh Collideru
a nech se inspirovat.
Chceš se dozvědět více o této studijní příležitosti? Ptej se na Discord.
Lobbying for Change Meeting
Zajímá tě tématika směřování udržitelné budoucnosti bez odpadu? Jak se vypořádat s přechodem ze
spotřební na „oběhovou“ ekonomiku? Co všechno je potřeba udělat pro naplnění těchto změn? Jedna
z největších výzev, kterým čelí nejen Evropa, je tématem setkání, které proběhne dne 11. května.
Účast na akci je zdarma, ale nezbytná je registrace. Odkaz na streaming obdržíš e-mailem několik dní
před akcí.
Akci můžeš sledovat také na živo v budově Fakulty elektrotechnické v Dejvicích, místnost T2:A4-7,
kde proběhne již od 14:30 neformální pop-up café s možností diskuze a přípravy otázek na
přednášející. Občerstvení je zajištěno. Program setkání je k dispozici zde.

Pohlednice ze světa / Erasmus+

Islandský Hobitín pod zasněženými horami
Máš rád čerstvý čistý vzduch, horkou vodu a pro Evropu netypickou přírodní scenérii?
Zbožňuješ ledovce, dechberoucí vodopády, skály a útesy všech roztodivných tvarů?
Tady máš šanci spatřit i auroru!
Pokud ti nevadí, že počasí je nevyzpytatelné, vítr silný, denního světla je buďto přebytek nebo
naprostý nedostatek a ceny jsou trochu vyšší, pak určitě přijeď na Island!
Krajina tu pokrývá celou škálu scenérií od zeleného kraje Hobitína s poklidně se pasoucími zvířaty,
přes sněhové vrcholky mlžných hor, až po pouštní krajinu Mordoru páchnoucí sírou. A občas tu
i někde teče láva.
V moderně vybavené škole Reykjavik University zažiješ mezinárodní kolektiv, týmové projekty
a jistě se toho spoustu naučíš.
Štěpán, student Fakulty strojní

Studentské kluby
Pracovní stáže do zahraničí | IAESTE ČVUT v Praze
Konec semestru se blíží a kdy jindy, než teď je ten čas vycestovat do zahraničí za pracovní
zkušeností? Zaregistruj se tady. Můžeš se podívat na stáže, které jsou volné a vyjet. A víš, jak probíhá
takové přijímací řízení na stáž? Prvně s tebou uděláme pohovor v angličtině, následně budeš muset
sehnat veškeré potřebné dokumenty, které najdeš zde. Další krok je vyčkávací a čekáme na odpověď
ze zahraničí, jestli o tebe mají zájem. Pokud je odpověď ano, tak už jen domlouváš detaily ohledně
příjezdu a hledáš letenku. Tak neváhej a vyleť s námi! Pokud máš nějaké dotazy, tak nám napiš na
exchange.cvut@iaeste.cz. Pro více informací nás nezapomeň sledovat na FB
www.facebook.com/iaeste.cvut a IG @iaeste.cvut
Buddy program| International Student Club in Prague
Přemýšlíš o studiu v zahraničí, ale nevíš, kam bys jel? S rozhodováním ti může pomoct tvůj budoucí
Buddy! Před začátkem dalšího semestru si můžeš vybrat Buddyho ze tvé oblíbené země a pomoct mu
zorientovat se v Praze a na ČVUT. Na oplátku se můžeš dozvědět z první ruky jaké to je žít
v jeho/její zemi, nebo třeba potkat známou tvář, která tě vyzvedne na letišti po příletu na tvůj

Erasmus. Více o Buddy programu se dozvíš na https://isc.cvut.cz/czech/buddy-program; aktuální
informace o ISC sleduj na našem Facebooku nebo Instagramu.

Aby ti neutekl žádný deadline
22. 2. – 15. 5. Pracovní stáže v EU | studenti a doktorandi – 3. přihlašovací kolo [ více informací ]
10. 5.

Webinář LinkedIn pro zlepšení dovednosti [ více informací ]

11. 5.

EuroTeQ Lobbying for Change event; ČVUT FEL, T2:A4-7 + on-line
[ více informací ]

14. 5. - 15. 7. Kurz Podnikání pro odolná, chytrá a udržitelná města [ více informací ]
19. 5.

Cafe Lingea Německo - procvič si němčinu se zahraničními studenty
[ seznam událostí ]

22. 2. – 31. 5. Pracovní stáže v EU | budoucí absolventi – 2. přihlašovací kolo [ více informací ]
25. 4. – 6. 6. EuroTeQ | Course Catalogue – zápis předmětů do ZS 2022/23 [ více informací ]
6. 6. - 7. 6.

Erasmus+ Doplňkové kolo přihlášek na výjezdy v letním semestru 2023

