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Studium a další vzdělávání je důležitou investicí do budoucna. Se vstupem naší 
republiky do EU se také rozšířily možnosti pro studium v ostatních členských zemích. 
Můžete studovat doma nebo v zahraničí.  
 
Pokud máte chuť do studia, nebojíte se vzdálit od domova, máte rádi cizí jazyky a chcete 
poznat jiné země a kultury, pak patříte mezi adepty studia v zahraničí. Můžete studovat na 
vlastní náklady, získat stipendium nebo strávit určitou část studia v zahraničí v rámci 
některého vzdělávacího programu Evropské unie.  
Výběr studia je ovšem nutno dobře promyslet. Jaký je vzdělávací systém v dané zemi? Jakou 
školu vybrat? Kde se vyučuje vybraný obor? Jak najít informace o stipendiích a možnostech 
evropských vzdělávacích programů? Bude uznán získaný diplom v České republice? Na tyto 
otázky a mnohé další vám odpoví internetový portál vzdělávacích příležitostí PLOTEUS. 
Portál soustřeďuje více než 7000 odkazů na vzdělávací příležitosti a další oblasti podporující 
studijní mobilitu ve 31 zemích Evropy. Vyhledávat můžete v češtině nebo dalších 22 
evropských jazycích. 
 
PLOTEUS je rozdělen do pěti sekcí:  
• Vzdělávací příležitosti - odkazy na webové stránky vysokoškolských institucí a fakult, 

databáze odborného vzdělávání a celoživotního vzdělávání, seznamy či databáze 
základních a středních škol v jednotlivých zemích. Vyhledávat lze podle úrovně 
vzdělávání, studijního oboru, vyučovacího jazyka, země a regionu, kde chce zájemce 
studovat.  

 
• Podrobné informace o národních vzdělávacích soustavách pro všechny úrovně vzdělávání 

- od předškolního až po postgraduální, stejně jako celoživotní vzdělávání - poskytuje 
sekce Vzdělávací systémy. V této sekci je také možno vyhledat informační zdroje o 
uznávání diplomů a kvalifikací a poplatcích za studium. 

 
• V sekci Výměny a granty, jak už naznačuje název, naleznete nezbytné informace pro 

účast v evropských výměnných programech, které dávají studentům možnost strávit 
určitou dobou jejich studia v zahraničí. 

 
• Kontaktní detaily různých poradenských a informačních středisek v Evropě poskytuje 

sekce Kontakty. 
 
• Před odjezdem na studijní pobyt v zahraničí je důležité zjistit co nejvíce o dané zemi, 

právním či pracovním rámci studia, o životních nákladech nebo o bydlení. Odkazy na 
takovéto informační zdroje najdete v sekci Pobyt v zahraničí.  

 
Za vkládání a inovaci odkazů odpovídá vždy každá země. Většinou jsou to členové 
mezinárodní sítě Euroguidance  - najdete je na adrese: www.euroguidance.org.uk. Za Českou 
republiku pak tyto odkazy zpracovává Národní informační středisko pro poradenství (NISP) 
při Národním vzdělávacím fondu – webová adresa: www.nvf.cz/euroguidance. Portál najdete 
na serveru Evropské komise: http://europa.eu.int/ploteus. 
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