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KDO & KDY

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

Přihlášky: v předcházejícím akademickém roce 
před plánovanou realizací stipendijního pobytu.

Termíny: liší se pro jednotlivé země, 

většinou však do konce kalendářního roku. 



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.

• Studium probíhá buď v jazyce dané země, 
anebo v jiném jazyce, který partnerská 
strana předem schválí.

http://www.dzs.cz/


Stipendia na akademický rok 
2018/2019 

Albánie Estonsko Japonsko  Makedonie  Peru  Rusko Švédsko 

Belgie -
Francouzské 
společenství

Francie 
Korejská 
republika 

Malta  Polsko  Řecko  Švýcarsko  

Bulharsko Chorvatsko Litva  Mexiko  Portugalsko  Slovensko  Ukrajina  

Čína Itálie Lotyšsko Mongolsko 
Rakousko 
(AKTION)

Slovinsko  Vietnam

Egypt Izrael Maďarsko  Německo  Rumunsko Španělsko



2 TYPY NABÍDKY:

- výběrová řízení  

- 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.



DRUH A DÉLKA POBYTU:

Studijní pobyty pro studenty BSP / MSP / DSP 

- až 1 akademický rok, výjimečně celé studium

Letní jazykové kurzy 

- 3 - 4 týdny

Výzkumné/přednáškové pobyty pro VŠ učitele  

- v řádu týdnů

Nabídka závisí vždy na konkrétní 
bilaterální smlouvě.



Návrh na vyslání, motivační dopis, 
akceptační dopis…

PŘIHLÁŠKA:

• formulář Návrh na vyslání / Žádost o 

přiznání stipendia potvrzený zahraničním 

oddělením VŠ

• další dokumenty dle požadavků konkrétní 

země

Formulář i stručný popis nejčastěji vyžadovaných 

dokumentů:  na webu AIA



Výběr kandidátů



PŘEDLOŽTE / DOSTAVTE SE…

Výběrové řízení probíhá buď formou pohovoru, 
anebo pouze na základě předložené 
dokumentace. 

Výběrová komise hodnotí

• studijní či výzkumný záměr, 

• motivaci ke studiu, 

• jazykovou vybavenost a komunikační 
schopnosti uchazečů.



STIPENDIUM, LETENKY

• Výše stipendia - různá podle cílové země 

• Úhrada cestovného – většinou ze strany ČR

• Refundace prostřednictvím VŠ

• VŠ čtvrtletně žádají o refundaci MŠMT

Podklad pro VŠ: 
Návrh na vyslání / 
Žádost o přiznání stipendia



Jiná stipendia 
a další nabídky 
ke studiu v zahraničí



INFORMUJEME…

• 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.



PORADÍME…

Ke konkrétním stipendijním nabídkám 
poskytujeme poradenský servis.

Napište nám: aia@dzs.cz



Děkujeme 
za pozornost

www.dzs.cz

http://www.dzs.cz/

