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AKTUÁLNÍ NABÍDKA ZAHRANI ČNÍCH STIPENDIÍ 
 
NĚMECKO - stipendia DAAD 
 

• Výzkumná stipendia pro doktorandy a mladé vědce  
• Výzkumné pobyty pro vysokoškolské učitele a vědce  
• Nová pozvání pro bývalé stipendisty  
• Studijní stipendia pro absolventy všech vědních oborů  
• Stipendia umožňující účast v letním jazykovém kursu  
• Stipendia pro umělce - studijní stipendia  

 
Uzávěrka :     15. listopadu 2010 
Informace na webové stránce: http://www.zahranici-stipendium.cz/scripts/detail.asp?id=176  
 
 
ŠVÝCARSKO 
 

• Devítiměsíční stipendijní pobyty pro studenty magisterských a doktorských studijních 
programů společensko-vědních a přírodo-vědních oborů. 
 

Uzávěrka:     31. října 2010  
Informace na webové stránce: http://www.zahranici-stipendium.cz/scripts/detail.asp?id=180  
 
 
Výběrová řízení pro stipendijní pobyty v zahraničí na základě 
Mezinárodních smluv 
 
Akademická informační agentura MŠMT (AIA MŠMT ) vyhlašuje konkurz na stipendijní 
místa v rámci mezivládních dohod (tzv. „konkurzy“). Jedná se přibližně o 30 různých 
studijních i badatelských programů v Asii i Evropě, o které se mohou ucházet studenti a 
pedagogové všech vysokých škol v České Republice.  
 
Aktuální nabídka stipendií AIA MŠMT:  
http://www.zahranici-stipendium.cz/scripts/detail.asp?id=158 
 
Termín odevzdání přihlášek: Termín podání přihlášek v případě konkurzů je různý podle 
konkrétní země a programu, nicméně všechny se pohybují v rozmezí říjen 2010 až duben 
2011; většina z nich je v prosinci 2010. 
 
Další informace & přístup k elektronické přihlášce: 
http://www.dzs.cz/scripts/detail.asp?id=160&preview=yes 
 
 
Stipendia Visegrádské nadace pro studenty magisterských a doktorských 
programů na akademický rok 2011/2012 
 
Visegrádská nadace nabízí možnost studia v zemích Visegrádské čtyřky, příp. i v dalších 
zemích regionu Střední a východní Evropy.  
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Tato nabídka platí pro studenty doktorských a magisterských programů a to na dobu 5 
nebo 10 měsíců. 
 
Výše stipendia: 2300 EUR na semestr 
 
Uzávěrka přihlášek: 31. ledna 2011 
Další informace: http://www.visegradfund.org/scholarships.html  
Otázky mohou být směřovány: scholarships@visegradfund.org 
 
 

Stipendijní program fondu budoucnosti 

Česko-německý fond budoucnosti vypisuje pro české a německé studující 12 stipendií ke 
studijnímu pobytu v příslušné sousední zemi.  

Délka pobytu: 10 měsíců, tzn. dva semestry  

Výše stipendia: 650 € měsíčně plus jednorázový příspěvek na náklady ve výši 650 €  

Kdo se může ucházet?: Studující i doktorandi všech semestrů humanitních a 
společenskovědných oborů (jazykověda, literární věda, kulturologie, nauka o komunikaci, 
historie, politické vědy, filosofie, sociální vědy, právo, hospodářské vědy aj.). Vyloučena je 
dvojí stipendijní podpora a podpora pobytu bezprostředně navazujícího na jiný stipendijní 
pobyt v sousední zemi.  

Projekt:  Stipendisté mají za úkol během stipendijního studia pracovat na konkrétním projektu 
s českoněmeckou tematikou a na toto téma napsat písemnou práci.  

Žádosti o stipendium musí obsahovat:  

• vyplněný formulář 
• nástin projektu 
• strukturovaný životopis 
• kopie maturitního vysvědčení 
• přehled o dosavadním průběhu studia, rozdělený podle semestrů 
• doporučující dopis jednoho vysokoškolského učitele/ky z domovské univerzity 
• potvrzení o přijetí žadatele/ky učitelem/kou hostitelské univerzity 
• osvědčení vysokoškolského učitele/ky o znalosti jazyka 
• fakultativně: plánovaný rozvrh přednášek, seminářů, kurzů atd. na hostitelské 

univerzitě 

Všechny podklady je třeba podat ve čtverém vyhotovení na sekretariát Česko-německého 
fondu budoucnosti (adresa viz dole). Neúplné žádosti nebudou zpracovány. Formuláře žádosti 
jsou k dispozici ke stažení na internetových stránkách Fondu, příp. mohou být vyžádány u 
sekretariátu Fondu budoucnosti.  

Uzávěrka  pro následující akademický rok je vždy 15. prosince roku předcházejícího. Platí 
datum poštovního razítka.  
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Další informace najdete na adrese 
http://www.fondbudoucnosti.cz/FrontClanek.aspx?idsekce=5948.  

 

European Visiting Research Fellowships in Arts, Humanities and Social 
Science at The Royal Society of Edinburgh 
 
The Royal Society of Edinburgh vyhlašuje výběrové řízení pro výzkumníky v oblasti 
společenských věd až do výše 6000 britských liber.  
Termínem pro podání přihlášek: 2. listopadu 2010 
 
Další informace najdete na adrese: 
http://www.royalsoced.org.uk/research_fellowships/crf_fellowship.htm  
 

 
Program freemover CEEPUS 
 
Program freemover CEEPUS umožňuje studijní pobyty do následujících cílových zemí:  
Albánie, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Černá Hora, Česká republika, Chorvatsko, 
Maďarsko, Makedonie, Polsko, Rakousko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko, Srbsko; 
spolupracuje též Priština-Kosovo.  
 
Přihlášky do programu se podávají online přes webovou aplikaci www.ceepus.info 
 
Uzávěrka přihlášek je 30. listopadu 2010 na mobilitu v jarním semestru 2011. Více informací 
o postupu při podávání přihlášky najdete na webových stránkách DZS  MŠMT: 
http://www.dzs.cz/index.php?a=view-project-folder&project_folder_id=15& 
 
 
 

 

 
 
 
 


