
STIPENDIA Akademické informační agentury (AIA) 
  
Stipendia na základě mezinárodních smluv (předběžné termíny, nabídka dosud není zveřejněna) 
 
ARGENTINA: Termín pro podávání žádostí o stipendia na akademický rok 2013/2014 do Argentiny: 
15. říjen 2012 
IZRAEL: Termín pro podávání žádostí o stipendia na akademický rok 2013/2014 do Izraele: 28. 
listopad 2012 
ŠVÝCARSKO: Termín pro podávání žádostí o stipendia na akademický rok 2013/2014 do 
Švýcarska:  30. listopad 2012 
Aktualizované  informace k nabídce stipendií budou zveřejněny během druhé poloviny září  na: 
http://www.zahranici-stipendium.cz 
 
 
 

AKTION ČR – RAKOUSKO 
Stipendia do Rakouska  
 
Semestrální stipendia na přípravu závěrečné práce pro studenty magisterských a 

doktorských studijních programů veřejných VŠ v ČR, kteří chtějí v letním semestru 2013 absolvovat 
stipendijní pobyt v Rakousku. 
Termín pro podávání žádostí: 31. říjen 2012 
 
Krátkodobá výzkumná stipendia pro akademické pracovníky veřejných VŠ v ČR ve věku do 35 let na 
letní semestr 2013. 
Termín pro podávání žádostí: 31. říjen 2012  
Více informací na: http://www.dzs.cz/index.php?a=view-project-folder&project_folder_id=329& 
 
Jednoměsíční výzkumná stipendia pro vysokoškolské učitele do 60 let 
Termín pro podávání žádostí: 30.  listopad 2012 
Více informací na: http://www.dzs.cz/index.php?a=view-project-folder&project_folder_id=330& 
 
Termíny pro podávání návrhů projektů spolupráce programu AKTION ČR – Rakousko, spolupráce ve 
vědě a vzdělávání: 
30. listopad 2012 pro realizaci od 1. 3. 2013 do 28. 2. 2014 
Více informací na: http://www.dzs.cz/index.php?a=view-project-folder&project_folder_id=192& 
 
 
 

CEEPUS – Central European Exchange Programme for University Studies  
Stipendia do zemí střední a východní Evropy a západního Balkánu 
 
Stipendia pro studenty bakalářských, magisterských a doktorských studijních 
programů a pedagogy pro stipendijní pobyty v letním semestru 2013 

Termín pro podávání žádostí o stipendia v sítích zapojených VŠ: 31. říjen 2012 
Termín pro podávání žádostí o stipendia na individuální mobility ("freemover"):  30. listopad 2012 
Více informací na: http://www.dzs.cz/index.php?a=view-project-folder&project_folder_id=306& 
 
 
 

 



      Norské fondy a fondy EHP 
          Podporované aktivity: 
          Projekty mobilit a stáže (projekty mobilit, mobilita studentů, mobilita pracovníků ve 

vzdělávání) 
  Projekty institucionální spolupráce 
  Výzva bude vyhlášena během podzimu, konkrétní datum a další informace 
budou zveřejněny na webových stránkách: 

http://www.naep.cz/index.php?a=view-project-folder&project_folder_id=103& 
 
 
 

SCIEX-NMSch – Fond na stipendia  
Stipendia do Švýcarska 
 
Stipendia pro doktorandy a post-doktorandy (tzv. Junior 

Researcher) 
Termíny pro podávání  žádostí: 1. listopad 2012 
Více informací na: http://www.naep.cz/index.php?a=view-project-folder&project_folder_id=520& 
 


