Možnosti studia v zahraničí
pro studenty Agronomické fakulty

Zahraniční studijní stáž:
Agronomická fakulta je zapojena do několika mezinárodních programů a účastní se množství
bilaterálních dohod o spolupráci se zahraničními vysokými školami. Studenti fakulty mají řadu možností,
jak strávit část svého studia v zahraničí na studijním či pracovním pobytu.
Nejběžnějším a také nejjednodušším způsobem, jak absolvovat studium v zahraničí, je účast na
programu Erasmus+. Dále je možné využít programů CEEPUS, AKTION, norské fondy anebo vycestovat na
základě některé z mnoha bilaterálních dohod, které podepsala Mendelova univerzita se zahraničními
subjekty. MENDELU podporuje také tzv. free-movery, kteří si zahraniční studium domlouvají sami.
Zahraniční pracovní stáž:
V rámci programu Erasmus+ existuje také možnost strávit v zahraničí semestr nebo dva na
pracovní stáži. Student si vyhledá zahraniční firmu a MŠMT jej pak prostřednictvím univerzity podpoří
finančním grantem, který pokryje finanční náklady spojené s takovým pobytem.
Meziuniverzitní studium v rámci konsorcia EURAMA:
Agronomická fakulta je zapojena do konsorcia EURAMA (European Animal Management).
Zúčastnění studenti absolvují část studia v Brně, část ve Francii a část v Nizozemí. Na závěr obdrží
mezinárodně uznávaný diplom.
Zahraniční oddělení AF:
Zahraniční oddělení Agronomické fakulty se podílí na koordinaci studentských mobilit
realizovaných v rámci mezinárodních projektů i individuálně. Spolupracuje přitom se Zahraniční kanceláří
univerzity.
Proděkan pro vnější vztahy:
Ing. Daniel Falta, Ph.D.
Kontakt:
Zemědělská 1, 613 00 Brno
tel: 545 133 008, fax: 545 212 044
agro@mendelu.cz, www.af.mendelu.cz

Referentka pro mezinárodní studium:
Bc. Alena Hooperová

www.af.mendelu.cz

Erasmus+
Program Erasmus+ je pro naše studenty nejjednodušší možnost, jak absolvovat
studijní pobyt v zahraničí. V rámci programu Erasmus+ mohou studenti
bakalářských, magisterských i doktorských oborů v prezenční i kombinované
formě studia vyjíždět do zemí EU, se kterými má Mendelova univerzita uzavřenou
bilaterální dohodu. Pro AF platí smlouvy se 60 univerzitami ve Švédsku, Finsku,
Británii, Norsku Dánsku, Nizozemí, Španělsku, Francii, Estonsku, Lotyšsku, Litvě,
Německu, Rakousku a dalších evropských zemích. Vycestovat je možné až na jeden rok.
Součástí programu je i podpora pracovních stáží v podnicích vybraných studenty.

CEEPUS:
CEEPUS (Central European Exchange Program for University Studies) je
středoevropský výměnný program zaměřený na regionální spolupráci v rámci sítí
univerzit. Prostřednictvím tohoto programu je možné uskutečnit výjezd do
zahraničí v délce 21 dní až 10 měsíců.
Agronomická fakulta je zapojena do třech sítí, z nichž jedna se týká potravinářství,
druhá obnovitelných zdrojů energie a třetí separace organických xenobiotik.
Program CEEPUS však nabízí možnost vyjet i na univerzity zapojené do jiných sítí. Využít jej tak mohou
všichni studenti, kteří chtějí studovat v Chorvatsku, Srbsku, Maďarsku, Polsku, Rumunsku, Bulharsku a
dalších středoevropských zemích.

EURAMA:
Dvouleté studium v angličtině v rámci mezinárodního studijního programu
EURAMA (European Animal Management) je určeno pro absolventy
bakalářského studia. První ročník je rozdělen mezi vysokou školu Purpan ve Francii a Wageningen
Univerzity v Nizozemí. Druhý ročník je specializační a jeho náplní je praktická stáž. Výstupem studia je
mezinárodně uznávaný diplom s titulem „MSc. in Animal Sciences and Aquaculture“.

Studium na základě bilaterálních dohod:
Mendelova univerzita v Brně podepsala také řadu mezinárodních dohod mimo výše uvedené programy.
Možnosti studia se pak nabízejí v Číně, Thajsku, Ghaně, USA a mnoha dalších zemích. Mendelova
univerzita své studenty podporuje z prostředků rozvojových projektů, takže na rozdíl od běžných studentů
„free-moverů“ se studenti AF nemusejí spoléhat pouze na své vlastní finanční zdroje, jako je tomu na
jiných univerzitách.

International Student Club:
Posláním Mezinárodního studentského klubu MENDELU je pomoc zahraničním
studentům studujícím na naší univerzitě. Celý klub vedou studenti univerzity,
kteří ve spolupráci s kanceláří zahraničních styků pořádají spoustu akcí, které
mají jeden společný cíl, a sice podporu mezinárodní komunity na MENDELU.
Rozhodnete-li se pro studium na Agronomické fakultě Mendelovy univerzity v Brně, určitě uvažujte o
využití příležitosti, kterou jako studenti získáte. Studiem v zahraničí získáte nenahraditelné profesní i
osobní zkušenosti, přičemž možnosti nabízející se v době studií jsou později neopakovatelné.
Více informací hledejte zde:

www.af.mendelu.cz/zahranici
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