
Stipendijní pobyty pro studenty a doktorandy 

v akademickém roce 2019/20 na německých a švýcarských 

univerzitách 

 

Německo (počet je pouze předpokládaný, počty jsou uvedeny pro celou UK): 

 Frankfurt am Main - 2 místa semestrální (300 EUR/měsíc) 

 Leipzig – 1 místo na zimní semestr (400 EUR/měsíc) 

 Heidelberg - 1 místo roční nebo 2 semestrální (500 EUR/měsíc) 

- určeno přednostně pro studenty bakalářského a magisterského studia 

 Saarbrücken 

- 2 místa pro Mgr. či Bc. studenty na letní semestr - max. délka pobytu 

3 měsíce (750 EUR/měsíc) 

- 2 místa pro Ph.D. studenty na letní semestr- délka pobytu několik týdnů 

až 3 měsíce (1000 EUR/měsíc) 

Švýcarsko (počet je pouze předpokládaný, počty jsou uvedeny pro celou UK): 

 Basel – 2 místa semestrální (1500 CHF/měsíc) 

 

Podklady k žádosti o stipendium - nutno předložit ve dvojím vyhotovení (originál + 

kopie): 

 strukturovaný životopis s aktuálními kontaktními údaji - NJ (Ph.D. studenti 

mohou i AJ) 

 souhlas se zpracováním osobních údajů: 

https://www.ff.cuni.cz/studium/studium-v-zahranici/aktualni-nabidka-

zahranicnich-pobytu-pro-studenty/prima-vymena-meziuniverzitni-a-

mezifakultni-smlouvy/ 

 studijní záměr (motivační dopis) - NJ + ČJ (Ph.D. studenti mohou i AJ) 

- u nabídek na oba semestry uvést preferovaný, u Heidelbergu uvést 

roční/semestrální pobyt 

 studijní plán (seznam předpokládaných předmětů na partnerské univerzitě) / 

Ph.D. studenti odevzdají místo toho shrnutí tématu disertace (NJ nebo AJ) 

 doporučující dopis akademického pracovníka FF UK - NJ nebo AJ 

https://www.ff.cuni.cz/studium/studium-v-zahranici/aktualni-nabidka-zahranicnich-pobytu-pro-studenty/prima-vymena-meziuniverzitni-a-mezifakultni-smlouvy/
https://www.ff.cuni.cz/studium/studium-v-zahranici/aktualni-nabidka-zahranicnich-pobytu-pro-studenty/prima-vymena-meziuniverzitni-a-mezifakultni-smlouvy/
https://www.ff.cuni.cz/studium/studium-v-zahranici/aktualni-nabidka-zahranicnich-pobytu-pro-studenty/prima-vymena-meziuniverzitni-a-mezifakultni-smlouvy/


 potvrzení o stupni znalosti němčiny (certifikát o složení jazykové zkoušky, 

potvrzení z jazykové školy či Jazykového centra na fakultě apod.) 

 potvrzený přehled studijních výsledků v AJ (jen Mgr. a Bc. studenti)  

 potvrzení studijního průměru (Ph.D. studenti za Mgr. studium) 

 doktorandi navíc: potvrzení o přijetí do doktorského studia, kopie dodatku k 

diplomu a vysvědčení o státní závěrečné zkoušce s NJ či AJ překladem 

 Ph.D. studenti navíc: 

- Academic Visitors Application: 

https://www.ff.cuni.cz/studium/studium-v-zahranici/aktualni-nabidka-

zahranicnich-pobytu-pro-studenty/prima-vymena-meziuniverzitni-a-

mezifakultni-smlouvy/ 

- kopie dodatku k Mgr. diplomu 

- potvrzení o přijetí do Ph.D. studia/potvrzení o studiu (AJ) 

- předběžný příslib přijetí od pedagoga z partnerské univerzity (stačí sken) 

 

Fakultní termín pro odevzdání kompletních dokumentů na Zahraniční oddělení FF UK 

(místnost 103): 

pátek 15. 3. 2019 do 12.00 

https://www.ff.cuni.cz/studium/studium-v-zahranici/aktualni-nabidka-zahranicnich-pobytu-pro-studenty/prima-vymena-meziuniverzitni-a-mezifakultni-smlouvy/
https://www.ff.cuni.cz/studium/studium-v-zahranici/aktualni-nabidka-zahranicnich-pobytu-pro-studenty/prima-vymena-meziuniverzitni-a-mezifakultni-smlouvy/
https://www.ff.cuni.cz/studium/studium-v-zahranici/aktualni-nabidka-zahranicnich-pobytu-pro-studenty/prima-vymena-meziuniverzitni-a-mezifakultni-smlouvy/

