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 Co je EURAXESS? 1 

Celoevropská síť servisních center od roku 2003 

38 zemí -> 200 center -> 500 lidí 

 

Služby sítě EURAXESS: 

 

    Podpora mezinárodní vědecko-výzkumné 

 mobility (SERVICES) 

    Profesní podpora vědecké kariéry 

 (JOBS, RIGHTS) 

    Informační servis pro vědecko-výzkumné 

 pracovníky, působící mimo Evropu  

 (LINKS)  



 V případě, že na některý z těchto dotazů jste odpověděli „ANO“ 

EURAXESS je ta správná volba! 

 

Jsem mladý 

vědecký 

pracovník, 

který hledá 

volnou 

pracovní 

pozici nebo 

grant v 

Evropě 

? 

Hledám jinou 

pracovní 

příležitost ve 

VaV 

? 
 

Stěhuji se 

na rok do 

jiné země a 

nevím, kde  

naleznu 

praktické 

informace 

? 
 

Potřebovala 

bych poradit 

ohledně víz 

a 

zdravotního 

pojištění 

? 

Chtěla bych, 

aby se moje 

rodina  

přestěhovala 

se mnou. 

? 

Jaká jsou práva 

a povinnosti 

vědeckých 

pracovníků a 

jejich 

zaměstnavatelů 

? 

 Co je EURAXESS? 1 



 Co je EURAXESS? 1 

SERVICES: osobní asistence vědcům a jejich rodinám 

 

RIGHTS: informace o Chartě a Kodexu pro 

výzkumné pracovníky  

 

LINKS: kontakt s vědci mimo Evropu 

 

JOBS: portál uveřejňující nabídky práce, grantů a stipendií 

 



EURAXESS Jobs 2 

http://www.youtube.com/watch?v=nPxtZg5oEWU&feature=player_embedded
http://www.youtube.com/watch?v=nPxtZg5oEWU&feature=player_embedded


EURAXESS Jobs 

≈ 5.000 - registrovaných vědeckých organizací 

≈ 18.000 – aktivních životopisů výzkumníků 

≈ 4.000 – volných pracovních pozic/den 

≈ 800 – počet stipendií, grantů/den 

 

 

Propojen s velkými pracovními portály: NatureJobs, 

INRA, Galaxie, Academic Transfer, Euro*Jobscience 

a další! 
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EURAXESS Jobs 

Vyhledávání dle: 

• Země 

• Vědní obor 

• Stupně kariérního růstu 

• Marie Curie  

• ERC  

 
Pro nalezení vhodné pracovní pozice stačí 

vložit životopis! A to vše zdarma! 
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EURAXESS Services 3 

Víza? Pracovní povolení? Ubytování? Zdravotní 

pojištění? Daně? Jazykové kurzy?  

 

>200 servisních center ve 38 zemích Evropy 

147 550 dotazů v 2011 (3310 v ČR) 

38 národních portálů online 
 



EURAXESS Services 3 

  

e.g. 

Víza, dlouhodobé 

pobyty 

e.g.  

Daně 

e.g.  

Zdravotní pojištění, 

sociální 

zabezpečení 

e.g. 

Ubytování 

Právní 

náležitosti 

Finanční 

dotazy 
Administrativní 

dotazy 

Praktické 

informace o 

životě v nové 

zemi 



EURAXESS Rights 

Evropská charta pro výzkumné pracovníky a Kodex 

chování pro přijímání výzkumných pracovníků  

 

 

 Práva vědeckých pracovníků jsou uznána 

 Rovné nakládání pro všechny vědce v oblasti sociálního 

 zabezpečení, důchodového připojištění, daní apod.  

    Více než 200 organizací z celé Evropy podepsalo Chartu a Kodex 
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EURAXESS Links 5 

 

EURAXESS Links je určen pro evropské vědce, kteří bádají v jedné z 
následujících zemí: 
   

 USA 

 Japonsko 

 Čína 

 Indie 

    Singapure  
 

EURAXESS Links referenti poskytují informace o evropském výzkumu 

formou měsíčních newsletrů, webových stránek, informačních dnů apod.  

 

Staňte se členem EURAXESS Links a zůstaňte v kontaktu 

s kolegy z Evropy! 



EURAXESS Česká republika 

 

10 EURAXESS center 

 

  EURAXESS Centrum Praha 

  EURAXESS Centrum Brno 

 

   České Budějovice (JČU)  

   Plzeň (ZU)  

   Liberec (TULI)  

   Hradec Králové (UHK)  

   Ostrava (VŠB-TUO) 

   Olomouc (UPOL) 

   Zlín (UTB) 

   Pardubice (UP)  
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Co nabízíme vědcům v ČR? 
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   Kulturní aktivity  

     Intenzivní letní škola češtiny 

     Kurzy češtiny (1x týdně v Praze) 

     Vánoční setkání 

     Propagační materiály a akce 



Kde nás najdete? 

www.euraxess.cz 

 

Facebook: EURAXESS Czech Republic   

Děkuji za pozornost! 
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http://www.euraxess.cz/

