
                                                                                                         
 
 

 
- Výměnné stáže pro studenty - 

 

Výměnné stáže pro studenty  
 

Posláním BAYHOSTu, Bavorského vysokoškolského kontaktního centra pro střední, východní a 

jihovýchodní Evropu, je zprostředkovávat výměnu studentů vysokých škol v Bavorsku a ve střední, 

východní a jihovýchodní Evropě. V rámci plnění tohoto programu podporujeme vysoce motivované 

studenty při hledání zahraničních stáží v nových nebo budoucích členských zemích Evropské unie. 

 

Jaký přínos má pro společnost zapojení studentů do stáže?  

 nový přístup k řešení úkolů v pracovním procesu  

 příležitost spolupracovat se studenty jak ekonomických a technických, tak i filologických 

fakult a fakult sociálních studií  

 možnost využítí spolupráce se studenty v mezinárodních obchodních stycích  

 navazání kontaktů s potenciálními zaměstnanci a vysokými školami jako zdroji budoucích 

specialistů  

 výpomoc, výhodná z hlediska nákladů  

 rozšíření povědomí o Vaší společnosti v zahraničí  

 minimální organizační a administrativní náročnost - BAYHOST pomůže studentům ohledně 

cesty, pojištění atd. 

  

Návrhy  

Praxe, trvající dva až šest měsíců, umožňuje studentům poznat Vaši organizaci a běžné pracovní 

úkoly. Do jakých z těchto úkolů se student zapojí, záleží na jeho zkušenostech a studijním oboru. 

Aktivní účast studentů na řešení praktických úkolů může být přínosná pro obĕ strany. 

 

Mzda  

Výše odměny zcela závisí na Vašem rozhodnutí. 

 

Co očekávají zájemci od zahraniční stáže? 

Hlavním cílem studentů, hledajících stáž v zahraničí, je vyzkoušet si práci v oblasti mezinárodních 

vztahů a získat praktické zkušenosti ve svém oboru. Dalším cílem je zlepšení jazykových znalostí. 

 

Co očekáváte Vy?  

Budeme velmi rádi, pokud nám odpovíte na následující otázky a pomůžete nám tak vybrat 

nejvhodnějšího kandidáta:  

 Jaká kvalifikace studentů je pro Vás důležitá (např. studijní specializace, jazykové a 

počítačové znalosti atd.)?  

 Jaké časové rozvržení stáže je pro Vás ideální (délka, období)?  

 Na jakých pracovních úkolech by se mĕli studenti podílet?  

 V jakém rozmezí by se mohla pohybovat mzda studentů?  

 

V případě jakýchkoliv dotazů nás prosím kontaktujte. 


