
Heinrich Heine Universität Düsseldorf 

výměnné stipendium – zimní semestr 2022/23 

- 

EN version on p. 2 

- 

Stipendium je určeno pro Bc. a Mgr. studenty. 

UK má k dispozici jedno místo, FF UK může na Rektorát k výběrovému řízení nominovat 

max. 2 kandidáty. 

Přihlašování probíhá prostřednictvím online aplikace Rektorátu UK: 

 

1) MANUÁL k aplikaci  

2) Všechny dokumenty nahrávejte ve formátu PDF. 

3) Konečnou přihlášku je možné si vytisknout, ale není nutné ji podepisovat ani 

dokumenty papírově odevzdávat na Zahraniční oddělení. 

 

Podklady k žádosti o stipendium: 

• motivační dopis v angličtině nebo v němčině (v případě NJ dodat i český překlad) 

– max. 1 normostrana 

• strukturovaný životopis s aktuálními kontaktními údaji v NJ nebo AJ 

• studijní plán - formulář ke stažení (v odstavci Vyplnění přihlášky) 

- plán vyplňujte dle dostupných informací na webu zahraniční univerzity (v případě 

výjezdu může být později upraven) – podepisuje student a koordinátor na 

ústavu/katedře 

• Transcript of Records – obsahuje výpis známek a studijní průměr za celé studium - 

vystavuje Studijní oddělení 

• podepsaný doporučující dopis akademického pracovníka FF UK v NJ nebo AJ 

• potvrzení o stupni znalosti němčiny (certifikát, potvrzení z jazykové školy či 

Jazykového centra FF UK apod.) – min. úroveň B1+ 

• předběžné potvrzení akademického pracovníka z Düsseldorfu, že je ochoten 

studenta v případě nominace přijmout (sken potvrzení s podpisem, nelze přijmout e-

mail) – student si najde dle svého zaměření kontakt přímo na stránkách partnerské 

univerzity 

Uzávěrka pro odevzdávání kompletních dokumentů přes aplikaci: 

6. 4. 2022 

https://cuni.cz/UK-3903.html
https://cuni.cz/UK-3903.html


Heinrich Heine University of Düsseldorf 

exchange scholarship – winter semester 2021/22 
 

The scholarship is intended for BA and MA students.  

 

One scholarship is available for CU students, the FA CU can nominate a maximum of 2 

candidates.  

 

Online application of the CU Rectorate: 

 

1) Application MANUAL 

2) Upload all the applicaton in PDF. 

3) The final application can be printed out, but it is not necessary to sign it or submit the 

hard copies to the International Relations Office.  

 

Scholarship application documents: 

 

• Cover Letter in English or German (in case of German add CZ or EN translation) – max. 1 

standard page 

• CV with current contact details in German or English 

• Study Plan - form to be downloaded (in the paragraph Vyplnění přihlášky click on the 

blue text Formuláře) 

- fill in the plan according to the available information on the website of the partner 

university (in case of nomination it can be modified later) – to be signed by the student 

and coordinator at the home institute or department 

• Transcript of Records – containing list of courses + GPA - issued by the Student Affairs 

Office 

• a signed Letter of Recommendation from an academic staff member of the FA CU in 

English or German 

• Proof of German language proficiency at min. B1+ level (language certificate, 

confirmation from language school or the FA CU Department of Languages etc.) 

• Preliminary confirmation from an academic staff member from Düsseldorf that they 

are willing to accept the student in case of nomination (scanned confirmation with 

signature, e-mail cannot be accepted) - the student will find a contact directly on the 

partner university's website 

 

Faculty deadline for submitting complete documents via the application: 

 

6 April 2022 

https://cuni.cz/UK-3903.html
https://cuni.cz/UK-3903.html

