
 

Vítejte studenti a budoucí absolventi Vysoké školy podnikání a práva! 

Vaše VŠPP v Praze a Ostravě se zapojila do konzorcia WorkSpace Europe se 
záměrem rozšířit nabídku Erasmus+ stáží i pro své absolventy. To znamená, 

že Vaše univerzita Vám již umožňuje absolvovat Erasmus+ stáže i po 
ukončení studia a to prostřednictvím Workspace Europe. 

Studenti dálkového studia mohou vyjet na stáž taktéž prostřednictvím 
Workspace Europe i během studia. 

 
 

INFORMACE PRO STUDENTY DENNÍHO STUDIA 

Základní informace: 
 

 Na stáž se můžete v roce 2019 přihlásit, pokud jste studentem posledních ročníků 
bakalářského, magisterského nebo doktorského stupně denního i kombinovaného studia a 
úspěšně složíte v roce 2019 státní závěrečnou zkoušku. 

 Přihlásit se musíte vždy ještě během studia. 

 Jak se přihlásit? Vyplnit přihlášku na workspaceeurope.cz (Sekce VŠPP)  

 Vaše stáž může začít nejdříve po úspěšném absolvování státnic, kdy se stáváte absolventem. 

 Stáž musí být absolvována nejpozději do 12 měsíců po státnicích (do 12 měsíců od Vašich 
státnic musí být Vaše stáž ukončena a administrativně uzavřena). 

 Minimální délka stáže jsou dva měsíce. 

 Maximální délka stáže je 12 měsíců. 

 Finanční příspěvek získáte maximálně na 5 měsíců. 
 

INFORMACE PRO STUDENTY DÁLKOVÉHO STUDIA 

Základní informace: 
 

 Na stáž můžete vyjet během studia i po jeho úspěšném ukončení. 

 Jak se přihlásit? Vyplnit přihlášku na workspaceeurope.cz (Sekce VŠPP)  

 Na pracovní stáž během studia se mohou přihlásit všichni řádně zapsaní studenti. 

 Na absolventskou stáž po ukončení studia se mohou v roce 2019 přihlásit studenti posledních 
ročníků bakalářského, magisterského nebo doktorského stupně denního i kombinovaného 
studia, kteří úspěšně složí v roce 2019 státní závěrečnou zkoušku. 

 Pracovní stáž během studia může začít kdykoliv. Absolventská stáž může začít nejdříve po 
Vašem úspěšném absolvování státnic, kdy se stáváte absolventem.  

 Absolventská stáž musí být absolvována nejpozději do 12 měsíců po státnicích (do 12 měsíců 
od Vašich státnic musí být Vaše stáž ukončena a administrativně uzavřena). 

 Minimální délka stáže jsou dva měsíce. 

 Maximální délka stáže je 12 měsíců. 

 Finanční příspěvek získáte maximálně na 5 měsíců. 
 

Pro další postup v případě zájmu nebo dotazů se na nás neváhejte obrátit. 

E-mail: info@workspaceeurope.cz 
Tel.: +420-720-316-451 

Adresa: UPPER, Nad Ovčírnou IV 3685, 760 01 Zlín 


