
 
 

 

 
 
Stipendium na magisterská vysokoškolská studia ve Francii  nabízená společností Colas 

Group a Francouzským velvyslanectvím v České republice 
 

Výzva k podávání přihlášek 
 
Společnost Colas Group a Francouzské velvyslanectví v České republice společně nabízejí 
stipendium na vysokoškolská studia magisterského stupně ve Francii. Uchazeči o toto 
stipendium musí mít zájem o studium oboru souvisejícího a oblastí činnosti Colas Group jako 
jsou například inženýrská studia (stavební, důlní a strojní inženýrství, atd.), finance, obchodní 
činnost a podnikání a management. V případě, že součástí magisterských studií jsou povinné 
stáže, budou je studenti uskutečňovat přímo v rámci společnosti Colas Group. Toto 
stipendium je přednostně určeno na jednoroční studium v rámci magisterského stupně (M2) a 
popřípadě na dvouleté studium v rámci  magisterského stupně (M1 a M2). 
 
Znalost francouzštiny není pro podání přihlášky do tohoto programu bezpodmínečně nutná.  
 
Tento stipendijní program je určený pro studenty, kteří chtějí a zaváží se k tomu, že se vrátí 
do České republiky a že svou profesní kariéru zasvětí práci ve společnosti Colas Group.    
   
Studenty, kteří mají o toto stipendium zájem, vyzýváme, aby se obrátili přímo na Francouzské 
velvyslanectví.  
 
Více informací:  
- Atašé pro vědeckou a univerzitní spolupráci – Dr. Xavier MORISE 
Telefon: (+420) 221 401 024  
xavier.morise@diplomatie.gouv.fr 
 
- Odpovědná pracovnice CampusFrance Česká republika – Mgr. Barbara SILHAN 
Telefon: (+420) 221 401 050 
prague@campusfrance.org  
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Společnost Colas Group, hlavní hráč na poli budování a údržby dopravní infrastruktury  
 

Colas Group je jednou z nejvýznamnějších společností působících v oblasti budování a údržby 

silniční, letecké, železniční a lodní dopravní infrastruktury a ve sféře realizace projektů 

urbanistického rozvoje a rekreačních zařízení. Se svými 70 000 zaměstnanců, z nichž polovina 

pracuje ve Francii, a díky síti 800 operačních center a 1 400 výrobních jednotek fungujících 

ve 40 zemích napříč pěti kontinenty realizuje Cola Group více než 100 000 projektů ročně.    

 

Více informací o společnosti Colas Group: http://www.colas.com/  

Více informací o pobočce společnosti Colas v České republice: http://www.colas.cz/  


