VŠEOBECNÁ FAKULTNÍ NEMOCNICE V PRAZE

STIPENDIJNÍ
PROGRAMY
- ROK 2020/2021
VFN nabízí stipendijní programy pro studenty těchto oborů:
Výše stipendia
v Kč za měsíc

Délka vyplácení
v měsících

Délka závazku
v úvazku 1,0

poslední

4 800

10

2 roky

Typ školy

Ročník

VŠ – Mgr.

poslední

VŠ – Bc.

VOŠ – DiS. obory

SZŠ – maturitní obory
SZŠ nematuritní obory
(obor Ošetřovatelství)

5 000

10

2 roky

poslední

4 600

10

2 roky

předposlední

1 000

10

2 roky

poslední

3 000

10

2 roky

poslední

2 000

10

2 roky

Zvýhodněné stipendijní programy pro studenty oboru „Všeobecná sestra“
a „Zdravotnický záchranář“:
Typ školy

Ročník

Všeobecná sestra

poslední

Zdravotnický záchranář

poslední

Výše stipendia
v Kč za měsíc

Délka vyplácení
v měsících

Délka závazku
v úvazku 1,0

6 000

10

1 rok v úvazku 1,0
2 roky v úvazku 0,5

6 000

10

3 roky

Všeobecná sestra – závazek pracovat po dobu tří let na interních, chirurgických, neurologických, nefrologických
nebo geriatrických odděleních v rámci klinik ve VFN.
Zdravotnický záchranář – závazek pracovat po dobu jednoho roku na resuscitačních
nebo intenzivních odděleních, následně lze pracovat po dobu dvou let na stejném typu lůžek
a 0,5 úvazku na pozici zdravotnického záchranáře u Záchranné služby hl. m. Prahy.
Mezi výše uvedenými pracovišti lze v průběhu doby závazku přestoupit.

Komu je program určen:
Studentům prezenčních studijních programů VOŠ a VŠ v nelékařských oborech
v předposledním a posledním ročníku studia ve školním/akademickém roce 2020/2021.

Proč vstoupit do stipendijního programu:
• Zajímavá práce u špičkového poskytovatele zdravotních služeb v centru Prahy.
• Vzdělávání a odborný růst dle oboru a zájmu studenta.
• Možnost podílet se na klinických studiích a mezinárodních výzkumných projektech.
•M
 ožnost spolupracovat se Záchrannou službou hl. m. Prahy
(pouze pro obor Zdravotnický záchranář).
• Garantujeme vynikající mzdové podmínky.
•N
 abízíme širokou nabídku zaměstnaneckých benefitů vč. možnosti stravování
a ubytování.

Jak a kdy se přihlásit:
V případě, že máš zájem se přihlásit na stáž/praxi,
klikni na „Chci se přihlásit“.
CHCI
Tvou vyplněnou žádost co nejdříve
zpracujeme a budeme Tě kontaktovat.
Více info: www.vfn.cz/odbornici/studenti-staze-a-praxe.

SE PŘIHLÁSIT

PŘIHLAŠOVAT SE LZE PRŮBĚŽNĚ PO CELÝ ROK.

