
PRACOVNÍ STÁŽE 
Kredity za zahraniční pracovní stáže mohou získat studenti na základě předložení: 

A) potvrzení  z hostitelské instituce o pracovní stáže a 

B) závěrečné zprávy  o pracovní stáži. 

na Zahraniční oddělení. Předmět a jeho splnění do STAGu zapisují referentky Zahraničního oddělení 

po schválení proděkanem pro zahraniční vztahy. Studenti jsou povinni odevzdat výše uvedené 

dokumenty co nejdříve, nejpozději však do 1 měsíce po návratu ze zahraničí.  

Studenti mohou získat za pobyt v zahraničí 3-12 kreditů. Tyto kredity spadají do kategorie „C“, 

volitelné předměty.  

UPOZORNĚNÍ: v případě stáží v rámci programu ERASMUS + musí mít student napřed splněny 

všechny administrativní úkony na Zahraničním oddělení RUP (Mgr. Marie Raková), aby mu mohly být 

kredity za pracovní stáž zapsány.  

 
PDF/ZPS1 Zahraniční pracovní stáž 1 
 

Kredity:  3 

Zakončení:  zápočet 

Rozsah:  4 týdny za semestr 

Semestr: ZS/LS 

Cíle:  

Cílem předmětu je poskytnout studentům profesní, společenské a interkulturní zkušenosti v 

mezinárodním prostředí, ověřit a v praxi rozšířit teoretické poznatky a praktické dovednosti získané 

studiem, nabídnout možnost zdokonalit se v týmové práci, upevnit a zlepšit komunikační 

kompetence v cizím jazyce v běžné i profesní sféře. Zahraniční pracovní stáž (ZPS) pomůže studentovi 

vyrovnat se s předsudky a stereotypy v uvažování, naučí ho samostatnosti a kreativitě, zvýší jeho 

sebevědomí v zátěžových a krizových situacích, bude cenným přínosem při hledání zaměstnání a zvýší 

cenu budoucího absolventa na trhu práce. ZPS může být realizována celoročně včetně období 

prázdnin.  

Požadavky na studenta:  

student absolvuje ZPS u ověřeného zahraničního subjektu, ZPS trvá minimálně 1 měsíc (30 dnů 

včetně dvou dnů na cestu) a je kratší než 2 měsíce. ZPS musí být realizována bez přerušení (za 

přerušení se nepokládá státní svátek). V průběhu ZPS se student řídí pokyny zahraničního tutora a 

příslušného katederního garanta stáží na UP. Po návratu ze stáže předloží student závěrečnou zprávu 

ze ZPS, a to do 30 dnů od jejího ukončení. Současně předloží originál certifikátu o absolvování ZPS 

(Placement Completion Certificate) vydaného hostitelskou organizací.  



Obsah předmětu: 

Zahraniční pracovní stáž v délce 1 měsíce. Podrobný program stáže musí být předem stanoven v 

dokumentu Training Agreement a schválen jak zástupcem zahraniční hostitelské organizace, tak 

katederním garantem stáží a samotným studentem. Student je v průběhu ZPS v pravidelném 

kontaktu s příslušným katederním garantem, který zajišťuje monitoring ZPS a je studentovi 

nápomocen při řešení případných komplikací. Náplň stáže musí být dostatečně komplexní a 

konkrétní. Povinností zaměstnavatele je provádět supervizi během celého pobytu studenta na 

pracovišti. Garantuje náplň práce dle Training Agreement.  

--------- 
PDF/ZPS2 Zahraniční pracovní stáž 2 
 

Kredity:  6 

Zakončení:  zápočet 

Rozsah:  8 týdny za semestr 

Semestr: ZS/LS 

Cíle:  

Cílem předmětu je poskytnout studentům profesní, společenské a interkulturní zkušenosti v 

mezinárodním prostředí, ověřit a v praxi rozšířit teoretické poznatky a praktické dovednosti získané 

studiem, nabídnout možnost zdokonalit se v týmové práci, upevnit a zlepšit komunikační 

kompetence v cizím jazyce v běžné i profesní sféře. Zahraniční pracovní stáž (ZPS) pomůže studentovi 

vyrovnat se s předsudky a stereotypy v uvažování, naučí ho samostatnosti a kreativitě, zvýší jeho 

sebevědomí v zátěžových a krizových situacích, bude cenným přínosem při hledání zaměstnání a zvýší 

cenu budoucího absolventa na trhu práce. ZPS může být realizována celoročně včetně období 

prázdnin.  

Požadavky na studenta:  

student absolvuje ZPS u ověřeného zahraničního subjektu, ZPS trvá minimálně 2 měsíce (60 dnů 

včetně dvou dnů na cestu) a je kratší než 3 měsíce. ZPS musí být realizována bez přerušení (za 

přerušení se nepokládá státní svátek). V průběhu ZPS se student řídí pokyny zahraničního tutora a 

příslušného katederního garanta stáží na UP. Po návratu ze stáže předloží student závěrečnou zprávu 

ze ZPS, a to do 30 dnů od jejího ukončení. Současně předloží originál certifikátu o absolvování ZPS 

(Placement Completion Certificate) vydaného hostitelskou organizací.  

Obsah předmětu: 

Zahraniční pracovní stáž v délce 2 měsíců. Podrobný program stáže musí být předem stanoven v 

dokumentu Training Agreement a schválen jak zástupcem zahraniční hostitelské organizace, tak 

katederním garantem stáží a samotným studentem. Student je v průběhu ZPS v pravidelném 

kontaktu s příslušným katederním garantem, který zajišťuje monitoring ZPS a je studentovi 

nápomocen při řešení případných komplikací. Náplň stáže musí být dostatečně komplexní a 



konkrétní. Povinností zaměstnavatele je provádět supervizi během celého pobytu studenta na 

pracovišti. Garantuje náplň práce dle Training Agreement.  

--------- 
PDF/ZPS3 Zahraniční pracovní stáž 3 
 

Kredity:  9 

Zakončení:  zápočet 

Rozsah:  12 týdnů  za semestr 

Semestr: ZS/LS 

Cíle:  

Cílem předmětu je poskytnout studentům profesní, společenské a interkulturní zkušenosti v 

mezinárodním prostředí, ověřit a v praxi rozšířit teoretické poznatky a praktické dovednosti získané 

studiem, nabídnout možnost zdokonalit se v týmové práci, upevnit a zlepšit komunikační 

kompetence v cizím jazyce v běžné i profesní sféře. Zahraniční pracovní stáž (ZPS) pomůže studentovi 

vyrovnat se s předsudky a stereotypy v uvažování, naučí ho samostatnosti a kreativitě, zvýší jeho 

sebevědomí v zátěžových a krizových situacích, bude cenným přínosem při hledání zaměstnání a zvýší 

cenu budoucího absolventa na trhu práce. ZPS může být realizována celoročně včetně období 

prázdnin.  

Požadavky na studenta:  

student absolvuje ZPS u ověřeného zahraničního subjektu, ZPS trvá minimálně 3 měsíce (90 dnů 

včetně dvou dnů na cestu) a je kratší než 4 měsíce. ZPS musí být realizována bez přerušení (za 

přerušení se nepokládá státní svátek). V průběhu ZPS se student řídí pokyny zahraničního tutora a 

příslušného katederního garanta stáží na UP. Po návratu ze stáže předloží student závěrečnou zprávu 

ze ZPS, a to do 30 dnů od jejího ukončení. Současně předloží originál certifikátu o absolvování ZPS 

(Placement Completion Certificate) vydaného hostitelskou organizací.  

Obsah předmětu: 

Zahraniční pracovní stáž v délce 3 měsíců. Podrobný program stáže musí být předem stanoven v 

dokumentu Training Agreement a schválen jak zástupcem zahraniční hostitelské organizace, tak 

katederním garantem stáží a samotným studentem. Student je v průběhu ZPS v pravidelném 

kontaktu s příslušným katederním garantem, který zajišťuje monitoring ZPS a je studentovi 

nápomocen při řešení případných komplikací. Náplň stáže musí být dostatečně komplexní a 

konkrétní. Povinností zaměstnavatele je provádět supervizi během celého pobytu studenta na 

pracovišti. Garantuje náplň práce dle Training Agreement.  

 
 
 
 
 



--------- 
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Kredity:  12 

Zakončení:  zápočet 

Rozsah:  13 týdnů za semestr 

Semestr: ZS/LS 

Cíle:  

Cílem předmětu je poskytnout studentům profesní, společenské a interkulturní zkušenosti v 

mezinárodním prostředí, ověřit a v praxi rozšířit teoretické poznatky a praktické dovednosti získané 

studiem, nabídnout možnost zdokonalit se v týmové práci, upevnit a zlepšit komunikační 

kompetence v cizím jazyce v běžné i profesní sféře. Zahraniční pracovní stáž (ZPS) pomůže studentovi 

vyrovnat se s předsudky a stereotypy v uvažování, naučí ho samostatnosti a kreativitě, zvýší jeho 

sebevědomí v zátěžových a krizových situacích, bude cenným přínosem při hledání zaměstnání a zvýší 

cenu budoucího absolventa na trhu práce. ZPS může být realizována celoročně včetně období 

prázdnin.  

Požadavky na studenta:  

student absolvuje ZPS u ověřeného zahraničního subjektu, ZPS trvá více jak 3 měsíce (více jak 90 dnů 

včetně dvou dnů na cestu). ZPS musí být realizována bez přerušení (za přerušení se nepokládá státní 

svátek). V průběhu ZPS se student řídí pokyny zahraničního tutora a příslušného katederního garanta 

stáží na UP. Po návratu ze stáže předloží student závěrečnou zprávu ze ZPS, a to do 30 dnů od jejího 

ukončení. Současně předloží originál certifikátu o absolvování ZPS (Placement Completion Certificate) 

vydaného hostitelskou organizací.  

Obsah předmětu: 

Zahraniční pracovní stáž v délce více jak 3 měsíce. Podrobný program stáže musí být předem 

stanoven v dokumentu Training Agreement a schválen jak zástupcem zahraniční hostitelské 

organizace, tak katederním garantem stáží a samotným studentem. Student je v průběhu ZPS v 

pravidelném kontaktu s příslušným katederním garantem, který zajišťuje monitoring ZPS a je 

studentovi nápomocen při řešení případných komplikací. Náplň stáže musí být dostatečně komplexní 

a konkrétní. Povinností zaměstnavatele je provádět supervizi během celého pobytu studenta na 

pracovišti. Garantuje náplň práce dle Training Agreement.  

 

 

 



STUDIJNÍ POBYTY 
Kredity za zahraniční studijní pobyty mohou získat studenti na základě předložení: 

A) potvrzení  z hostitelské instituce o studijním pobytu a 

B) závěrečné zprávy  o studijním pobytu  

na Zahraniční oddělení. Předmět a jeho splnění do STAGu zapisují referentky Zahraničního oddělení 

po schválení proděkanem pro zahraniční vztahy. Studenti jsou povinni odevzdat výše uvedené 

dokumenty co nejdříve, nejpozději však do 1 měsíce po návratu ze zahraničí.  

Studenti mohou získat za pobyt v zahraničí 3-12 kreditů. Tyto kredity spadají do kategorie „C“, 

volitelné předměty.  

UPOZORNĚNÍ: tohle se netýká studijních pobytů v rámci programu ERASMUS +, které se řídí 

schváleným „learning agreementem“.  Dále nelze níže uvedené kredity získat za jakýkoli jiný studijní 

pobyt, z něhož si student doveze kredity, které mu budou standardně uznány v rámci jeho studijního 

plánu na naší fakultě. 

 

PDF/ZSS1  Studijní pobyt na zahraniční univerzitě 1  

Kredity:  3 

Zakončení:  zápočet 

Rozsah:  4 týdny za semestr 

Semestr: ZS/LS 

Cíle:  

Cílem předmětu je podpořit studium v zahraničí, zlepšit odborné znalosti i jazykové kompetence 

studentů, kteří studijní stáž absolvují.  

Požadavky na studenta:  

Pobyt studenta na zahraniční univerzitě v délce 1 měsíce, splnění všech studijních povinnosti na 

hostitelské instituci. 

Obsah předmětu: 

Studijní pobyt na zahraniční univerzitě v délce 1 měsíce: 

 z důvodu získání kreditů za studium; 

 z důvodu získání údajů pro kvalifikační práci, 

 v  souvislosti s plněním souvislé praxe, která je součástí kurikula studentova studijního 
programu a oboru. 

 



-------- 
PDF/ZSS2  Studijní pobyt na zahraniční univerzitě 

Kredity:  6 

Zakončení:  zápočet 

Rozsah:  8 týdnů za semestr 

Semestr: ZS/LS 

Cíle:  

Cílem předmětu je podpořit studium v zahraničí, zlepšit odborné znalosti i jazykové kompetence 

studentů, kteří studijní stáž absolvují.  

Požadavky na studenta:  

Pobyt studenta na zahraniční univerzitě v délce 2 měsíců, splnění všech studijních povinnosti na 

hostitelské instituci. 

Obsah předmětu: 

Studijní pobyt na zahraniční univerzitě v délce 2 měsíců: 

 z důvodu získání kreditů za studium; 

 z důvodu získání údajů pro svou kvalifikační práci, 

 v  souvislosti s plněním souvislé praxe, která je součástí kurikula studentova studijního 
programu a oboru. 

 
--------- 
PDF/ZSS3  Studijní pobyt na zahraniční univerzitě 3  

Kredity:  9 

Zakončení:  zápočet 

Rozsah:  12 týdnů za semestr 

Semestr: ZS/LS 

Cíle:  

Cílem předmětu je podpořit studium v zahraničí, zlepšit odborné znalosti i jazykové kompetence 

studentů, kteří studijní stáž absolvují.  

Požadavky na studenta:  

Pobyt studenta na zahraniční univerzitě v délce 3 měsíců, splnění všech studijních povinností na 

hostitelské instituci. 

Obsah předmětu: 



Studijní pobyt na zahraniční univerzitě v délce 3 měsíce: 

 z důvodu získání kreditů za studium; 

 z důvodu získání údajů pro svou kvalifikační práci, 

 v  souvislosti s plněním souvislé praxe, která je součástí kurikula studentova studijního 
programu a oboru. 

 
------ 
PDF/ZSS4  Studijní pobyt na zahraniční univerzitě 4  

Kredity:  12 

Zakončení:  zápočet 

Rozsah:  13 a více týdnů za semestr 

Semestr: ZS/LS 

Cíle:  

Cílem předmětu je podpořit studium v zahraničí, zlepšit odborné znalosti i jazykové kompetence 

studentů, kteří studijní stáž absolvují.  

Požadavky na studenta:  

Pobyt studenta na zahraniční univerzitě v délce 3 měsíců a delší, splnění všech studijních povinností 

na hostitelské instituci. 

Obsah předmětu: 

Studijní pobyt na zahraniční univerzitě v délce 3 měsíců a delší: 

 z důvodu získání kreditů za studium; 

 z důvodu získání údajů pro svou kvalifikační práci, 

 v  souvislosti s plněním souvislé praxe, která je součástí kurikula studentova studijního 
programu a oboru. 

 
 

 

 

 

 

 

 


