
Ryoichi Sasakawa Young Leaders Fellowship Fund (SYLFF) 

stipendijní program japonské nadace 

Tokyo Foundation for Policy Research 2021/2022 

 

• Stipendia jsou určena studentům nejvýše 3. ročníku prezenční formy doktorského 

studia sociálního či humanitního zaměření. 

• Během doby pobírání stipendia je potřeba dokončit disertační práci nebo zpracovat 

její podstatnou část. 

• Stipendium je určeno na zahraniční pobyt, přičemž po celou dobu jeho pobírání musí 

být student zapsán ke studiu na UK. 

• Stipendium je udělováno na rok, na základě plnění studijního plánu může být 

prodlouženo o další rok. 

• Celkem budou přidělena 2 stipendia ročně + možnost prodloužení 2 stávajících 

stipendií. 

• Předvýběr kandidátů probíhá na UK, Tokyo Foundation (TF) provede konečný výběr. 

Všichni uchazeči jsou o výsledku informováni přímo z TF, která s nimi také podepíše 

individuální smlouvu. 

• Výše stipendia je 12 500 USD/rok. 

 

Podklady k žádosti o stipendium v angličtině: 

 

• Vyplněná přihláška: https://cuni.cz/UK-8933.html - nutno vyplnit akademický rok 2021/22 

(na daném odkazu naleznete doplňující informace k SYLFF). 

• Životopis s uvedením dosavadní publikační, vědecké nebo umělecké činnosti. 

• Motivační dopis - včetně popisu plánů po dokončení studia. 

• Projekt disertační práce obsahující základní teze. 

• Doporučení školitele, včetně souhlasu vedoucího katedry/ústavu 

- k doporučení podepsanému školitelem lze připojit jednu větu, že vedoucí souhlasí 

se zahraničním pobytem + jeho podpis. 

• Seznam plánovaných aktivit pro dobu pobírání stipendia na 2 roky – bude použito 

pro hodnocení případného prodloužení stipendia na druhý rok. 

• Akceptační dopis ze zahraniční univerzity. 

• Podepsané čestné prohlášení, že student nepobírá současně jiné stipendium (mimo 

standardní doktorské stipendium a GAUK), tedy jiné spolufinancování, např. Fond 

mobility, jiná nadace apod. 

• Bankovní údaje pro zaslání stipendia. 

https://cuni.cz/UK-8933.html


Dokumenty odevzdávejte v PDF formátu (každý dokument naskenovaný zvlášť a v angličtině 

odpovídajícím způsobem pojmenovaný) na e-mail: marie.hankova@ff.cuni.cz. 

 

Na fakultě proběhne první kolo výběrového řízení, nominace kandidátů následně budou 

s určeným pořadím zaslány na Rektorát UK. Zde proběhne druhé kolo včetně pohovoru, 

k němuž budou pozváni nejlepší účastníci. Dva vítězní kandidáti UK jsou nominováni na 

Tokyo Foundation on Policy Research (TKFD) ke konečnému schválení. Všichni uchazeči jsou 

o výsledku řízení informováni přímo z TKFD, která s nimi také podepíše individuální 

smlouvu. 
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