MEZINÁRODNÍ STÁŽE
A STUDIA

KOORDINACE MEZINÁRODNÍCH
STÁŽÍ A STUDIÍ
•

MV ve spolupráci s dalšími úřady zajišťuje mezinárodní stáže a studia pro
zaměstnance veřejné správy.

•

Mezinárodní stáže
– Program Erasmus for Public Administration
– Program profesionálních stáží pro národní experty (NEPT)

•

Studium
– College of Europe (CoE)
– Young Leaders Program (YLP)

•

MV zasílá informace o aktuálních nabídkách stáží a studií na personální útvary
správních úřadů/územních samosprávných celků.

•

Podrobné informace lze nalézt na webových stránkách státní služby
http://www.mvcr.cz/sluzba/mezinarodni-aktivity-vzdelavani.aspx.

Erasmus for Public Administration
Krátkodobá stáž organizovaná Evropskou komisí.
•

Cíl: seznámit účastníky se základním chodem institucí EU a jejich
rozhodovacími mechanismy, navázání nových kontaktů

•

Kapacita: 4 místa na rok

•

Délka stáže: 8,5 dne

•

Termín: 3 běhy (březen, červen, říjen)

•

Místo: Brusel (s návštěvou Lucemburku a Štrasburku)

•

Job-shadowing: část stáže, během které má uchazeč možnost navštívit
vybraný útvar instituce EU, se kterým přímo z vysílajícího úřadu
spolupracuje

Erasmus for Public Administration
•

Zaměstnavatel uchazeče vysílá na zahraniční služební/pracovní
cestu.

Uplynulá období
•
•
•
•

2016 – 33 přihlášek
2017 – 60 přihlášek
2018 – 49 přihlášek
2019 – 40 přihlášek

Následující období
•

Nejbližší běh stáže - březen 2020; informace o výběrovém řízení budou
rozeslány na podzim 2019.

NEPT
Program profesionálních stáží pro národní experty
•

Cíl: rozšířit odborné znalosti a zkušenosti uchazeče ve vybraném sektoru
Evropské komise

•

Kapacita: 9 míst na rok

•

Délka stáže: 3 – 5 měsíců

•

Termín: 2 běhy (jarní a podzimní)

•

Místo: Brusel, Lucemburk

•

Uchazeč sám navrhuje konkrétní útvar, ve kterém by chtěl stáž vykonat,
přičemž zaměření vybraného útvaru by mělo odpovídat jeho agendě
vykonávané v České republice.

NEPT
•
•

Vyslání se řídí § 67a zákona č.234/2014 Sb., o státní službě, ve znění
pozdějších předpisů, a jedná se o změnu služebního poměru.
novela zákona o státní službě

Uplynulá období
•

2017 – 7 přihlášek (schváleno 7, odhlášeni 4, absolvovali 3)

•

2018 – 19 přihlášek (schváleno 11, odhlášeni 2, absolvovalo 9)

•

2019 – 36 přihlášek (schváleno 9, odhlášeno 0)

Následující období
•

Nejbližší běh proběhne v březnu 2020; informace o výběrovém řízení
budou rozeslány v červenci/srpnu 2019.

Young Leaders Program
Magisterské studium na National Graduate Institute for Policy Studies v Japonsku
určené pro absolventy vysokých škol, kteří jsou zaměstnanci veřejné správy.
•

Cíl: přispět k rozšíření znalostí uchazečů, kteří mají předpoklady zastávat
vedoucí pozice ve veřejné správě

•

Kapacita: ČR nemá stanovenu přesnou kvótu týkající se počtu míst (29 zemí,
cca 20 přijatých uchazečů)

•

Délka studia: 1 rok

•

Termín: září – říjen následujícího roku

•

2 studijní programy
– "School of Government" pro oblast veřejné správy a veřejné politiky
– "School of Local Governance" pro oblast místní samosprávy

•

Japonská vláda poskytuje stipendium, hradí výdaje za školné a zpáteční
letenku.

•

Studium probíhá v angličtině.

College of Europe
Postgraduální 10 měsíční studium zaměřené na problematiku Evropské unie a
evropské integrace
•

Cíl: studium zaměřené na problematiku Evropské unie a evropské integrace a
představuje dobrý odrazový můstek pro mezinárodní kariéru ve státní službě

•

Kapacita: ČR nemá stanovenu přesnou kvótu týkající se počtu míst, ale má
stanovený počet 2 – 3 vládních stipendií pro úspěšné uchazeče z veřejné
správy (výběrové řízení organizuje MŠMT s MV ve spolupráci s CoE.

•

Délka studia: 1 rok (2 semestry)

•

Termín: září – červen následujícího roku

•

Studium: probíhá v angličtině a ve francouzštině, zahrnuje přednášky,
semináře, simulační cvičení, víkendové workshopy a debaty s pozvanými
specialisty

•

Finanční náklady: poplatek za studium pro akademický rok 2019/2020 v obou
kampusech činí 25 000 EUR (vládní stipendium ho plně pokrývá)

College of Europe
Akademické studijní programy
•

V Bruggách (Belgie) je možné se přihlásit na následující čtyři obory:
–
–
–
–

•

Evropská politická a administrativní studia,
Evropská právní studia,
Evropská ekonomická studia,
Mezinárodní vztahy EU a diplomatická studia.

V Natolinu (Polsko) je možné se přihlásit na obor:
– Evropská interdisciplinární studia

•

Nově nabízí CoE také dvouletý magisterský program připravený společně s Fletcher
School of Law and Diplomacy na Tufts Universitě v USA - Master of Arts in
Transatlantic Affairs (Natolin, Bruges a Tufts) - na toto studium se však možnost
poskytnutí vládního stipendia nevztahuje.

•

Zvýšení vzdělání studiem  povinnost setrvat 1 rok

OECD - Staff on loan program
Program pracovních stáží pro experty ze státní správy ČR v sekretariátu
OECD.
•

Cíl: umožnit státním zaměstnancům seznámit se s metodami práce OECD
a prostřednictvím nabytých poznatků napomáhat zkvalitnění práce vysílající
instituce i spolupráce ČR s OECD

•

Délka stáže: 4 – 6 měsíců

•

Místo: zpravidla Paříž

•

Oficiální nominace uchazeče o stáž probíhá prostřednictvím dopisu
vysílajícího služebního úřadu. Návrh nominace posoudí ústředí Ministerstva
zahraničních věcí ČR.

•

Za posledních pět let se této stáže zúčastnilo celkem 11 státních
zaměstnanců.

