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Druh pobytu 
(komu je určen, obory)    
 

Věkový 
limit 

 

Požadovaný 
jazyk 

 

Přijímající 
organizace 

 

 
Úhrada 

cestovného 
 
 

Úhrada 
pobytu 

 

 
Nabízená stipendia 

místa (M), 
roky (r), 

měsíce (m), 
týdny (t), dny (d) 

 

 
Délka pobytu 

roky (r), 
semestry (s), 
měsíce (m), 

týdny (t), dny (d) 
 

                  Jiné údaje 
Termín 

odevzdání 
přihlášek 

 

Studijní pobyty studentů 
MSP a DSP, resp. 
absolventů BSP a MSP  
(předpokladem přijetí je 
min. bakalářský titul k 
1.9.2016) 

40 
korejština 
     (AJ) 

NIIED VŠ NIIED 2 M 

3 r                      
(ke studiu v MSP + 

roční jazyková 
příprava) nebo  

4 r               
(ke studiu v DSP + 

roční jazyková 
příprava) 

 

22. 3. 2016 
 

do 15:00 
hodin 

 

Korejská strana nabízí podle Prováděcího programu spolupráce v oblasti školství a kultury mezi vládou České republiky a vládou Korejské republiky na léta 2014-2016: 

● 2 stipendia v délce dvou let (ke studiu v magisterském studijním programu) nebo tří let (ke studiu v doktorském studijním programu) + roční jazykovou 
přípravu v obou případech; stipendia nabízí organizace NIIED (National Institute for International Education Development); pozn.: stipendium je zkráceno 
o roční jazykovou přípravu, jestliže uchazeč/uchazečka prokáže předchozí znalost korejského jazyka na úrovni TOPIK 5 a výše. 

Stipendia jsou určena pro studenty/studentky akreditovaných magisterských (MSP) nebo doktorských (DSP) studijních programů českých veřejných vysokých škol, resp. pro 
absolventy bakalářských a magisterských studijních programů veřejných vysokých škol v ČR. V případě MSP, které nenavazují na bakalářské studijní programy, jsou 
vhodnými kandidáty studenti čtvrtých, pátých a šestých ročníků těchto MSP.  

Seznam dokumentace a podrobný popis požadavků na ni – viz publikace na stránkách Velvyslanectví Korejské republiky v ČR: 

http://www.dzs.cz/cz/akademicka-informacni-agentura/59_mezinarodni_smlouvy-uhrada_cestovneho/
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http://cze.mofa.go.kr/worldlanguage/europe/cze/about/study/index.jsp  (2016 Global Korea Scholarship Program) 

Každý uchazeč/každá uchazečka musí doručit nejpozději do 22.3.2016 do 15:00 hodin do sídla Akademické informační agentury (Dům zahraniční spolupráce,     
AIA, Na Poříčí 1035/4, 110 00  Praha 1): 

 1 x Návrh na vyslání/Žádost o přiznání stipendia  

 4 x dokumentaci dle požadavků korejské strany. 

Podrobné informace o podmínkách kladených na uchazeče a podmínkách stipendijního pobytu jsou k dispozici v aktuálním informačním materiálu, který 
zájemci/zájemkyně naleznou na výše uvedené stránce Velvyslanectví Korejské republiky v ČR. 

Upozornění: Výdaje na mezinárodní dopravu refunduje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vysílající veřejné vysoké škole v České republice, která 
uchazeče/uchazečku na zahraniční stipendijní pobyt doporučila. Studenti/studentky, kteří/které jsou v době, kdy obdrží potvrzení o udělení stipendia od NIIED, dosud zapsáni 
na veřejné vysoké škole v ČR, podávají žádost o proplacení letenky této vysoké škole. Jestliže bude uchazeč/uchazečka v době nominace a/nebo potvrzení přijetí již 
absolventem/absolventkou a právní vztah s veřejnou vysokou školou v ČR absolvováním studia zanikne, vysoká škola žádosti o proplacení letenky vyhovět nemůže a tito 
stipendisté-absolventi si dopravu do Korejské republiky a zpět hradí z vlastních prostředků.   
 

 

http://cze.mofa.go.kr/worldlanguage/europe/cze/about/study/index.jsp
http://www.dzs.cz/cz/akademicka-informacni-agentura/53_mezinarodni_smlouvy-formular/

