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STIPENDIA NA ZÁKLADĚ 
MEZINÁRODNÍ SMLOUVY



KDO & KDY

• Nabídka: pro studenty a pedagogy veřejných
vysokých škol v ČR.

• Přihlášky: rok předem před plánovanou 
realizací stipendijního pobytu.

• Termíny: 8. 12. a 29. 12. 2017.



KDE & JAK

• www.dzs.cz/

Akademická informační agentura

Mezinárodní smlouvy – VŠ stipendia

• Je nutné aktivně si vyhledat zahraniční VŠ 

v souvislosti se svým studijním oborem.

http://www.dzs.cz/


2 typy nabídky:
VÝBĚROVÁ ŘÍZENÍ A ROZPIS KVÓT



VÝBĚROVÁ ŘÍZENÍ: pro všechny

• Stipendijní místa nejsou přidělena 
konkrétním školám.

• Přihlášky podávají zájemci ze všech veřejných 
VŠ prostřednictvím AIA.

• Nominace provádí výběrová komise:    
zástupci zahraničního partnera a MŠMT,                                  
případně i odborníci z dalších institucí.



ROZPIS KVÓT: pro určené školy

• Stipendijní místa do konkrétních zemí

• MŠMT přidělí určitý počet míst jednotlivým 
veřejným vysokým školám

• Přihlášky: prostřednictvím rektorátů, 

v dřívějším  termínu stanoveném školou

• O nominacích svých uchazečů rozhoduje 
škola



Vzor tabulek k porovnání

Rozpis kvót

Výběrová řízení



ČÍNA



Nabídka na akademický rok 2018/19
Výběrové řízení:

• Studijní pobyty pro studenty MSP a DSP, 
přednostně pro studenty jiných 
než sinologických oborů

• V nabídce je 90 měsíců po 5-10 měsících

• Termín odevzdání přihlášek: 8. 12. 2017

• Požadován AJ, čínština výhodou



Nabídka na akademický rok 2018/19
Rozpis kvót:

• Studijní pobyty pro studenty oboru sinologie

• Letní kurzy čínštiny v ČLR v roce 2018 
pro učitele čínštiny

• Požadována čínština

• Termín odevzdání přihlášek: 29. 12. 2017

• Týká se pouze UK, MU, UP



DOKUMENTACE



1. Návrh na vyslání / Žádost o přiznání stipendia;

2. notářsky ověřená kopie vysokoškolského diplomu 
či dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání (maturitní 
vysvědčení/diplom) 

3. originál nebo notářsky ověřená kopie výpisu zkoušek 
(Academic Transcript)

4. studijní plán (v anglickém jazyce, v maximálním rozsahu 
1 strana A4), jehož součástí bude také zdůvodnění 
motivace ke studiu, v rozsahu max. 1 krátkého odstavce



5. dva doporučující dopisy v angličtině vystavené 
vysokou školou

6. kopie pasu

7. prázdné desky (na zdravotní dokumentaci )

8. akceptační dopis přijímající instituce v ČLR

9. životopis (v anglickém jazyce)



10. studenti hlásící se na studijní obory v čínštině 
musejí doložit její komunikativní znalost; 

11. potvrzení o současném studiu (v českém jazyce)



POHOVOR



Dostavte se…

• Výběrové řízení proběhne formou pohovoru 
pravděpodobně na konci ledna 2018. 

• Přednostně budou vybráni studenti s komunikativní 
znalostí čínštiny. 

• Výběrová komise během pohovoru hodnotí

– studijní či výzkumný záměr, 

– motivaci ke studiu, 

– jazykovou vybavenost a komunikační schopnosti 
uchazečů/uchazeček. 



FINANCE



Stipendium, letenky

• Výše stipendia - různá podle cílové země 

• ČÍNA: 6500 KČ pro studenty BSP a MSP

7000 KČ pro studenty DSP

• Úhrada cestovného - většinou ze strany ČR

• Refundace prostřednictvím VŠ

• VŠ čtvrtletně žádají o refundaci MŠMT



JINÁ STIPENDIA 
A DALŠÍ NABÍDKY 
KE STUDIU V ZAHRANIČÍ



Nabídky mimo rámec mezinárodních 
smluv

Web AIA: Další studijní nabídky – VŠ

• Plná nebo částečná stipendia nabízená 
nadacemi, školami a dalšími subjekty

• Kontakty na různé zahraniční vzdělávací 
instituce

AIA pouze zveřejňuje nabídky těchto subjektů,

zájemci se informují na uvedených kontaktech.



Do Číny nad rámec mezinárodní 
smlouvy

Minulý rok nabídla čínská vláda českým 

zájemcům 60 stipendijních míst 

• k ucelenému studiu BSP, MSP i DSP, 

• jakož i ke studijním či výzkumným stážím v délce 
1-2 semestrů.

Požadovaná dokumentace - obdobná jako výše.

Plátcem stipendia je čínská vláda.



Jiná stipendia Čína

Předpokládáme, že nabídka se bude opakovat…



ÚSPĚŠNOST



Má to smysl!

• Poptávka sice převyšuje nabídku, 

kvalitní kandidáti však zpravidla uspějí

• Důležitá je motivace a včasná příprava

• Přihlášek lze podat i více a vycestovat lze 

také opakovaně



DOTAZY A KONZULTACE



Poradíme…

• Ke konkrétním stipendijním nabídkám 
poskytujeme poradenský servis.

• Napište nám: aia@dzs.cz



Děkuji za pozornost.

www.dzs.cz

www.zahranici-stipendium.cz


