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Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Karmelitská 529/5, Malá Strana, 118 12 Praha 1 • tel.: +420 234 811 111

msmt@msmt.cz • www.msmt.cz

Stipendium MŠMT 
v rámci mezivládního 
výměnného programu 
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Smluvní základ:

Ujednání mezi Ministerstvem školství, mládeže 
a tělovýchovy České republiky 

a Bavorským státním ministerstvem pro vědu, 
výzkum a umění 

o spolupráci v oblasti vysokého školství 

(Mnichov, 21.dubna 2009), 

publikováno pod č. 46/2009 Sb. m. s.
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• Kdo si může podat přihlášku?
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Stipendium je určeno pro:

• studenty či absolventy vysokých škol 

• doktorandy 

• výjimečně i pro výzkumné/pedagogické 
pracovníky vysokých škol, 

kteří si přejí absolvovat studijní nebo výzkumný pobyt na 
jedné z českých veřejných vysokých škol. 
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Délka stipendijního pobytu:
• zpravidla v rozmezí od 2 do 10 měsíců. 
• Stipendia mohou být přiznána opakovaně stejným 
osobám za předpokladu, 

1/ že vždy podají novou přihlášku na další
akademický rok

2/ a jsou vybrány příslušnými úřady ve své
domovské zemi
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Nabídka české smluvní strany na základě 

Ujednání mezi Ministerstvem školství, mládeže 
a tělovýchovy České republiky a Bavorským 

státním ministerstvem
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Stipendia pro studenty ze Svobodného 
státu Bavorsko – každoročně:

• Stipendium na dobu 1 semestru pro 1 studenta
bakalářského nebo magisterského studijního
programu

• Stipendia pro 3 studenty doktorských
studijních programů, pro každého na dobu
1‐2 semestrů
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•Programy studia 
a podmínky přijetí
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• Stipendisté jsou zpravidla zařazeni do
programů studia, jež nevedou k získání
titulu (negraduální studium), nebo
se věnují samostatné výzkumné činnosti
(výzkumný pobyt) v závislosti na své
akademické kvalifikaci a preferencích.

• Přijetí do standardních studijních
programů, zejména doktorských, na dobu
stipendijního pobytu je rovněž možné;
závisí na rozhodnutí přijímající vysoké
školy.
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• Podmínky přijetí a požadavky na znalost
jazyka výuky stanoví autonomně
přijímající vysoké školy, které samostatně
rozhodují o tom, zda uchazeče přijmou.
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• Jazyk výuky
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• Primárně probíhá výuka v českém jazyce. 

• Stipendisté mohou být rovněž přijati do
některých programů v anglickém jazyce;

• je však nutné vzít na vědomí skutečnost,
že ne všechny programy s výukou
v anglickém jazyce jsou otevřeny účasti
stipendistů.
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•Zvací/akceptační 
dopis

• Letter of invitation / 
preliminary acceptance letter
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• Zájemcům se doporučuje, aby sami
kontaktovali zvolenou vysokou školu
a požádali příslušnou katedru o zaslání
zvacího dopisu.

• Obvykle není povinnou přílohou k přihlášce,
jeho předložení se však doporučuje: může
zjednodušit a urychlit přijímací řízení.

• Uchazeči zvolenou vysokou školu upozorní
na to, že mají v úmyslu podat žádost
o stipendium MŠMT.
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•Postup podání žádosti 
o stipendium
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• Kandidátům musí udělení stipendia
oficiálně doporučit příslušný úřad, který
shromažďuje přihlášky, stanoví uzávěrku
pro podání přihlášek a pořádá výběrové
řízení.

• Nominace a složky s přihláškami uchazečů 
pak tento úřad předloží MŠMT. 

• Přihlášky zaslané jednotlivými žadateli 
přímo MŠMT nemohou být zpracovány. 
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Každá složka/kandidatura musí obsahovat:

• 2x vyhotovení kompletně a čitelně
vyplněné přihlášky

• a uvedené povinné přílohy, které
se rovněž odevzdávají ve dvojím
vyhotovení, pokud příslušný dvoustranný
výměnný program nestanoví jinak
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V případě studijního/výzkumného pobytu 
delšího než 30 dnů: 
• životopis; 

• seznam publikací (pokud uchazeč/ka publikoval/a); 

• potvrzení o zdravotním stavu (jen v případě občanů 
zemí mimo EU/EHP);  

• dva doporučující dopisy od vysokoškolských pedagogů 
nebo zaměstnavatele; 

• fotokopie diplomu (pokud ho uchazeč/ka již získal/a); 

• potvrzený výpis absolvovaných zkoušek a získaných 
zápočtů. 
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• Všechny tyto doklady musí být vyhotoveny
v češtině, angličtině, francouzštině
či němčině nebo opatřeny překladem
do jednoho z těchto jazyků.

• Neúplné složky a/nebo nedostatečně
vyplněné přihlášky se nebudou
posuzovat.
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• MŠMT si vyhrazuje právo změnit termín stipendijního
pobytu a/nebo umístit uchazeče do jiného programu
nebo na jinou vysokou školu, než bylo uvedeno
v přihlášce, jestliže přijetí do konkrétního programu dle
požadavků uchazečů není možné.
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• Praktické informace
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• Kladné vyřízení žádosti o přiznání stipendia je
uchazečům oznámeno rozhodnutím, které
vydává MŠMT.

• Rozhodnutí je doručeno poštou, nebo si ho
vyzvednou stipendisté již pobývající v České
republice osobně.

• Na přiznání stipendia není právní nárok. 
• Stipendium je nepřenosné na jinou osobu.  
• Na akademický rok 2018/2019 činí výše stipendia
9000,‐ Kč na měsíc pro ty, kteří ještě nezískali
magisterský titul či ekvivalent, a 9500,‐ Kč pro
držitele magisterského titulu či ekvivalentu.
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• Stipendisté jsou osvobozeni od poplatků
za studium.

• Stipendium je nutné vyzvednout osobně
na příslušném pracovišti přijímající vysoké školy.

• Nabízí se levné ubytování ve studentských
kolejích a rovněž možnost stravování
ve studentských menzách.

• Stipendisté si sami hradí výdaje za ubytování
a stravování.

• Uchazeči ve své přihlášce uvedou, zda si přejí
získat ubytování na studentské koleji.
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• Děkuji Vám za pozornost! 


