Stipendium na Slovensko pro Bc, Mgr. a Ph.D. studenty, vyučující a vědecké pracovníky
Termín přihlášek do 15. května 2011 pro ak. rok 2011/2012. Výše stipendia - 280 EUR studenti,
470 EUR Ph.D. studenti, 670 EUR začínající ak. pracovník, 850 EUR Ph.D. ak. pracovník, 1000
EUR Ph.D. ak. pracovník s více jak 10 lety praxe. Více na
http://www.stipendia.sk/sk/main/podmienky-pre-predkladanie-ziadosti/uchadzaci-zo-zahranicia/
Odborná stáž v Německu pro absolventy magisterského nebo doktorského studia
Výše stipendia 1060 EUR. Stipendijní program podporuje 6 – 12ti měsíční pobyty na německých
odborných pracovištích: na vysokých školách, v podnicích, výzkumných ústavech nevládních
organizacích, úřadech apod. Vypsáno Německou spolkovou nadací pro životní prostředí - DBU.
Více informací na http://www.dbu.de/stipendien_international a v příloze.
Dánsko - Studium na dánské sportovní akademii Gerlev P.E. and Sports Academy v
programu International Sports for All Leader Education
Určeno studentům VŠ, trenérům a cvičitelům ze sportovních oddílů a klubů. Uzávěrka: 5. května
2011
Více na http://www.zahranici-stipendium.cz/scripts/detail.asp?id=4364
Letní škola v Pekingu
Stejně jako v minulých letech i o letošních prázdninách pořádá pekingská Renmin University
letní školu s kurzy zaměřenými nejen na výuku čínštiny, ale i představení čínské kultury. Dvěma
ze zájemců nabízí univerzita studium zcela zdarma, ostatním za zvýhodněné školné.
Nabídka platí pro zájemce, kteří dostanou doporučení od Velvyslanectví České republiky v
Pekingu. Pokud ji chcete využít, kontaktujte co nejdříve náš zastupitelský úřad e-mailem na
adrese beijing@embassy.mzv.cz nebo telefonicky na čísle +86 10 85329502.
Zvýhodněné školné je stanoveno na 5.000,- CNY.
Doporučující dopis musí velvyslanectví doručit univerzitě nejpozději 1. května 2011.
Další postup i časový harmonogram podání přihlášky zveřejněný na webové stránce letní školy
platí kromě bodu o platbě školného pro všechny stejně (včetně povinnosti zaplatit registrační
poplatek ve výši 400,- CNY).
Další informace jsou na internetové stránce letní školy Renmin University: http://iss.ruc.edu.cn/
Itálie, Benátky - studium lidských práv v ak. roce 2011/2012
Uzávěrka přihlášek 28.4.2011. Uchazeči o přijetí musí mít splněno alespoň 240 ECTS kreditů
včetně ukončeného bakalářského vzdělání v oboru příbuzném lidským právům (sociální vědy,
právo). Hradí se poplatek za studium. Je nabízené omezené množství stipendií. Více informací v
příloze.
Rusko - Moskevský státní institut mezinárodních vztahů (MGIMO) – 2 místa pro občany
ČR od akademického roku 2011/2012
Moskevský státní institut mezinárodních vztahů (MGIMO) přijme v akademickém roce 2011/2012
k bezplatnému úplnému vysokoškolskému studiu dva uchazeče z České republiky.
Tato nabídka je nezávislá na nabídce stipendijních pobytů v Rusku v rámci kulturní dohody a je
zcela nad její rámec.
Žadatelé musí splňovat následující podmínky:
• dokončené úplné středoškolské vzdělání (nejpozději k datu zahájení studia na MGIMO)
• velmi dobrá znalost ruského jazyka
• velmi dobrá znalost jednoho dalšího světového jazyka v rozsahu výuky na českých
školách
• uchazeči o studium na fakultě mezinárodních ekonomických vztahů musí mít navíc
dobrou znalost matematiky
Uzávěrka přihlášek - 6. 5. 2011
Více informací na http://www.zahranici-stipendium.cz/scripts/detail.asp?id=3192
Japonsko - postgraduální stipendia v délce 18-24 měsíců a stipendia k absolvování
vysokoškolského studia v Japonsku

Japonsko upřesňuje podmínky vládních stipendií - s podrobnými podmínkami je nutné se
seznámit na http://www.zahranici-stipendium.cz/scripts/detail.asp?id=216. Uzávěrka přihlášek
17.5.2011, japonská strana vyžaduje nominaci přímo MŠMT, přičemž je nutné odevzdat všechny
požadované dokumenty (je nutné si začít vyřizovat s dostatečným časovým předstihem).
NATO INTERNSHIP
Uzávěrka přihlášek 20.5.2011. Více na http://www.nato.int/cps/en/natolive/71157.htm
Stipendium/stáž pro mladé absolventy, profesionály na počátku své kariéry - vypsáno
Robert Bosch nadací
16 scholarships to active professionals from Bulgaria, the Czech Republic, Estonia, Hungary,
Latvia, Lithuania, Poland, Romania, Slovakia and Slovenia. We are looking for people at the
beginning of their professional careers who wish to be active internationally. We expect German
speaking applicants to already be actively promoting democracy and social responsibility in their
own countries and to be engaged in civic education. We offer the opportunity to become an
intern in a German educational institution and to participate in the network of European political
education. The programme is intended for participants from Central and Southeastern Europe
and aims to strengthen and develop early efforts at civic education in those countries.
For further information, please visit the homepage of the German Federal Agency for Civic
Education: http://www.bpb.de/veranstaltungen/CF9YQ5
German Federal Agency for Civic Education Open Society Fund nabízí stipendia
ACCENTURE pro studenty vysokých škol
Nadace OSF Praha vypisuje doplňková stipendia pro studium na univerzitách v zemích EU nebo
mimo Evropu pro studenty magisterských nebo doktorských studií z Fondu společnosti
ACCENTURE.
http://www.fulbright.cz/open-society-fund-nabizi-stipendia-accenture-pro-studenty-vysokych-skol
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