
Krátkodobá studijní stáž v Japonsku - program MIRAI 
 
 

 termín konání: 4. - 11. 10. 2017 

 v rámci programu MIRAI jsou do Japonska pozváni studenti ze zemí Evropy a střední Asie 

 během pobytu se studenti účastní řady přednášek, diskuzí na univerzitách, exkurze do 
regionů, pobytu v japonské rodině atp. 

 v rámci programu je hrazena zpáteční letenka, cestovní pojištění, ubytování, strava a 
cestování + vstupné spojené s programem. 

 
Podmínky dle informací Velvyslanectví Japonska v ČR: 
 

 žadatel musí být vynikající student 

 mít zájem o Japonsko 

 mít české občanství 

 musí být ochoten mít přednášku o svém pobytu v Japonsku 

 aktivně používat sociální média (FB, Twitter apod.) i během pobytu v Japonsku 

 být starší dvaceti let 

 student musí mít cestovní pas platný ještě min. 6 měsíců 

 dobrou znalost angličtiny- schopnost každodenní komunikace a diskuze na dané téma 

 zájem o česko-japonské vztahy a jejich upevnění 

 student by měl studovat jeden z následujících oborů: politika, právo, mezinárodní vztahy, 
ekonomie, veřejná politika, teritoriální studia, historie či žurnalistika 

 student, který v minulosti pobýval v Japonsku déle než 6 měsíců, se nemůže zúčastnit 
 
Dokumenty: 
 

 Application Form  

 čitelná kopie pasu - strana s osobními údaji 

 Personal Statement (Essay) - na daném formuláři 

 aktuální výpis známek v angličtině (vystaví Studijní oddělení) 
 
Požadované dokumenty odeslat e-mailem v následující podobě: 
 

 v textu e-mailu uvést jméno, kontaktní e-mail a telefon, obor studia a ročník 

 do přílohy připojit výše uvedené dokumenty (musí být vyplněny na počítači a ve formátu 
Excel)  

 odeslat na  marie.hankova@ff.cuni.cz 

 uzávěrka: 28. 7. 2017 do 11.30 h. 

 originály dokumentů v případě nominace za UK student doručí sám na Velvyslanectví 
Japonska v ČR 

 
 
Pokud by zájemci měli nějaké dotazy ohledně programu, mohou je směřovat na tuto adresu: 
jicc@ph.mofa.go.jp 
 
Podrobnější informace (nutno pročíst!) a formuláře naleznete zde:  
http://www.ff.cuni.cz/studium/studium-v-zahranici/aktualni-nabidka-zahranicnich-pobytu-pro-
studenty/staze-dobrovolnictvi/  
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