
 

Vysílání studentů na praktické 
stáže 
 

Jaké služby poskytujeme?  

 Výběr a zajištění přijímající organizace podle 

studijního zaměření studenta 

 Vyřízení administrativních záležitostí spojené 

se zařízením stáže (Learning Agreement for 

traineeship, přijímací dopis) 

 Pravidelná komunikace se studenty před stáží a 

během stáže 

 Komunikace se zahraniční přijímací organizací 

 

Proč praktická stáž ve spolupráci s ERA?  

Vysoké školy uvítají úbytek administrativní agendy, 
která je se stážemi spojená, ale také nalezení 
přijímacích organizací pro jejich studenty, kteří 
mnohdy potřebují radu, kam se při výběru stáže 
obrátit.  

Studenti oceňují pomoc při výběru organizace, 
poskytnutí užitečných informací před samotnou 
stáží, ale také obdržení kontaktů na studenty, kteří 
byli na stáži před nimi. 

 

PRAKTICKÉ STÁŽE, PROGRAM ERASMUS+ 

 NABÍDKA SPOLUPRÁCE PŘI REALIZACI STÁŽÍ 

 

 

Kam studenti vyjíždí? 

Hostitelskými organizacemi jsou firmy, neziskové 

organizace i veřejné instituce. 

Příklady organizací:  

 Icelandic Human Rights Centre - Iceland 

 Bulgarian Chamber of Commerce and Industry - 

Bulharsko 

 Associazione Futuro Digitale - Itálie 

 EuroMinds Projects - Španělsko 

 ZRS Bistra Ptuj - Slovinsko 

 Center for Democracy and Reconciliation  in 

Southeast Europe – Řecko 

 Carnegie Europe – Belgie 

 Transnational Institute – Nizozemí 

 KISA - Action for Equality, Support, Antiracism – 

Kypr 

 Aflatoun Child Savings International – Nizozemí 

 European Centre for Minority Issues – Německo 

 London Centre For Social Impact – Velká Británie 

 European Institute of Public Administration – 

Belgie 

 VisMedNet – Malta 

 Amalipe: Center for Interethnic Dialogue -  

Bulharsko 

 

 
Evropská rozvojová agentura, s.r.o., Na Čihadle 959/55, 160 00 Praha 6 /www.eracr.cz / +420 222 769 700 / info@eracr.cz 



  
 
Reference 
 
 
Evropská rozvojová agentura má bohaté zkušenosti s realizací 
mezinárodních výměnných pobytů a zprostředkování stáží pro studenty 
vysokých škol, nejen v rámci programu Erasmus.  
 
 
Od akademického roku 2012/2013 byla ERA vedoucím několika 
konsorcií v rámci programu Erasmus a Erasmus+: 
2012/2013 - Fakulta sociálních studií Univerzity Karlovy, Vysoká škola 
finanční a správní  
2013/2014 - Fakulta sociálních studií Univerzity Karlovy, Vysoká škola 
finanční a správní 
2014/2015 - Vysoká škola finanční a správní, Anglo-American University 
2015/2016 - Vysoká škola finanční a správní, Anglo-American University,  
České vysoké učení technické 
 
Od akademického roku 2014/2015 spolupracujeme s  Fakultou 
sociálních věd UK na bázi partnerské spolupráce. 
 
 
Začátkem roku 2014 ERA figurovala jako zprostředkující organizace 
v České republice v projektech VISIT a GO TOUR. V rámci těchto 
projektů zajistila stáže pro 30 mladých lidí z Itálie v oblasti cestovního 
ruchu a kultury.  
 

Evropská rozvojová agentura také realizuje vlastní program stáží pro 
studenty. Od roku 2010 hostila více než 90 studentů z českých i 
zahraničních vysokých škol. Zahraniční studenti byli nejčastěji účastníky 
programu Erasmus, Leonardo da Vinci nebo programu Erasmus for 
Youth Entrepreneurs. 
 
 
Chcete se dozvědět více informací? Navštivte www.eracr.cz či nám 
napište na erasmus@euda.cz 
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