Stipendium ANGLO-CZECH EDUCATIONAL FUND
výběrové řízení pro akademický rok 2018/2019

Anglo-Czech Educational Fund je nadace založená panem Arnoštem Kramerem, který
v r. 1948 emigroval do Velké Británie. Nadace si klade za cíl podporovat několikaměsíční až
roční studijní a vědecké pobyty vynikajících doktorandů a mladých vědeckých pracovníků
(ve věku do 35 let) ve Velké Británii. Podpora je určena českým a slovenským žadatelům.
S ohledem na původní záměr zakladatele nadace, který byl motivován především
vlasteneckým cílem pomoci zachovat bezprostřední kontakt špičkové české vědy a vysokého
školství s výkvětem britské vědy a vysokých škol, posláním tohoto stipendia je umožnit
nejtalentovanějším mladým badatelům a učitelům FF UK stipendijní pobyt na prestižních
školách ve Velké Británii.
Předpokládá se, že uchazeči jsou vesměs již vyzrálé osobnosti a že během stipendijního
pobytu v UK rozšíří své vědomosti o poznatky a zkušenosti, jaké nelze získat v České
republice. Během pobytu by měli být schopni dokončovat svou disertační práci, případně
k publikaci připraví nedávno obhájenou práci.
Uchazeči musí mít v příslušné instituci již navázaný kontakt a z dopisu, který se přikládá
k přihlášce, musí být zřejmé, že škola má o uchazeče zájem. Důležitou podmínkou pro
získání tohoto stipendia je také to, že stipendista bude po návratu do České republiky i
nadále úzce spolupracovat s FF UK (dokončovat studium, přednášet apod.).

PŘIHLAŠOVACÍ DOKUMENTY


předpokládaná výborná znalost AJ



strukturovaný životopis - s aktuálními kontaktními údaji



2 fotografie pasového formátu



zpracovaný projekt/studijní záměr (3-4 strany)



doporučení školitele/akademického pracovníka FF UK



doporučení garanta/akademického pracovníka na přijímající univerzitě (e-mail není
dostačující, je třeba mít podepsaný dopis nebo alespoň jeho sken)



prohlášení, že se kandidát po skončení stipendijního pobytu vrátí na FF UK



vyplněná přihláška http://www.ff.cuni.cz/studium/studium-v-zahranici/zahranicnivymenne-programy/anglo-czech-educational-fund/
o přihláška musí obsahovat následující informace (lze uvést do kolonky
Additional Information)
 tuition fees - informac, zda je žadatel nucen platit školné a v jaké částce
 expenses - kolik finančních prostředků bude žadatel potřebovat na svůj
pobyt
 date of study stay - jak dlouho bude žadatel potřebovat zůstat v UK
(nemusí se jednat o závazná data pobytu, ale celková délka by měla
být později dodržena)

Materiály odevzdávejte v anglickém jazyce ve dvojím vyhotovení:
 papírově - k rukám M. Hankové, Zahraniční oddělení, místnost 103
 zároveň elektronicky - každý z dokumentů samostatně naskenovaný a v AJ
odpovídajícím způsobem pojmenovaný - na email: marie.hankova@ff.cuni.cz

Na základě předložených projektů provede první vyhodnocení proděkan pro zahraničí a
doporučí pořadí kandidátů představitelům ACEF. Vybraní kandidáti budou vyzváni k
osobnímu pohovoru, teprve poté nadace rozhodne o přidělení stipendií.

Termín pro odevzdání: úterý 20. 3. 2018 do 12.00 h.

