
Semestrální stipendia Nadace Hermanna a Else Schnabel  

na Univerzitě Hamburk na letní semestr 2018/19 nebo 

na zimní semestr 2019/20 
 

Partnerská Univerzita Hamburk nabízí v rámci meziuniverzitní dohody čtyřměsíční 

stipendijní pobyty, UK má k dispozici 8 míst.  

 

Stipendium je určeno pro studenty vyšších ročníků a doktorandy všech studijních oborů. 

 

Délka stipendia:                      4 měsíce: LS 2018/19 (1. 4. - 31. 7. 2019)  

           ZS 2019/20 (14. 10. 2019 - 1. 2. 2020) 

Výše stipendia:                        800,- EUR měsíčně 

 

Podklady k žádosti o stipendium: 

 

 strukturovaný životopis s aktuálními kontaktními údaji v Nj či 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) 

 předběžný studijní plán (seznam předmětů, které by žadatel chtěl v Hamburku absolvovat 

- u Ph.D. studentů není třeba) 

 2 doporučující dopisy vysokoškolských pedagogů na UK (alespoň jeden musí být 

zaměstnancem FF UK) – NJ nebo AJ 

 potvrzení o dobré znalosti němčiny min. B1+ (certifikát, potvrzení z Jazykového centra 

apod.), doktorandi se mohou prokázat dobrou znalostí angličtiny, základní znalost 

němčiny je vítána 

 výpis studijních výsledků v Aj (vydává Studijní oddělení, u Ph.D. studentů není třeba) 

 potvrzení studijního průměru, u Ph.D. studentů za předchozí magisterské studium 

(vydává Studijní oddělení) 

 kopie pasu (stránka s identifikačními údaji)  

 Ph.D. studenti navíc: 

- Academic Visitors Application (viz výše uvedený web) 

- 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) 

 

Z přihlášených zájemců budou vybráni kandidáti + náhradníci za FF UK, konečný výběr za 

celou UK proběhne na Rektorátě a materiály nominovaných budou zaslány do Hamburku, kde 

se rozhodne o přidělení stipendia. 

 

 

Termíny podání kompletních přihlášek na Zahraniční oddělení FF UK 

(místnost 103): 
 

čtvrtek 28. 3. 2019 do 16.00 - přihlášky na LS 2018/19 

pátek 15. 3. 2019 do 12.00 - přihlášky na ZS 2019/20 

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/

