
Nabídka semestrálních pobytů pro studenty a doktorandy v letním semestru 2020/2021 

v rámci přímé meziuniverzitní spolupráce na partnerských univerzitách v Německu 

 

Goethe Universität Frankfurt am Main 

 1 semestrální stipendium pro studenty bakalářského, magisterského nebo 

doktorského studia – 300 EUR měs. – celkem 1200 EUR na 4 měsíce 

 

Universität des Saarlandes – univerzita čeká na potvrzení stipendií organizací DAAD 

 2 semestrální stipendia pro studenty bakalářského nebo magisterského studia  

850 EUR měsíčně 

 2 semestrální stipendia pro doktorandy 

1000 EUR měsíčně (možné vyjet na několik týdnů – max. 3 měsíce v období  

duben – září 2021) 

Universität Heidelberg  

 1 semestrální stipendium pro studenty bakalářského, magisterského nebo 

doktorského studia – 700 EUR měsíčně (délka 5 měsíců včetně kurzu němčiny před 

začátkem semestru) 

 

Podklady k žádosti o stipendium pro studenty (bakalářské a magisterské studium) 

 Strukturovaný životopis v němčině 

 Souhlas se zpracováním osobních údajů 

 Studijní záměr (motivační dopis) v němčině 

 Konkrétní studijní plán 

 Doporučující dopis vysokoškolského pedagoga v němčině, popř. angličtině 

 Potvrzení o stupni znalosti němčiny (certifikát o složení jazykové zkoušky, potvrzení 

z jazykové školy či katedry jazyků na fakultě) – min. úroveň B1+ 

 Potvrzený výpis studijních výsledků v angličtině, studijní průměr 

 

Podklady k žádosti o stipendium pro doktorandy 

 Strukturovaný životopis (v němčině nebo angličtině) 

 Vyplněný formulář Academic visitor application 

 Souhlas se zpracováním osobních údajů 



 Studijní záměr (motivační dopis) v němčině nebo angličtině 

 Shrnutí tématu dizertační práce (v němčině nebo angličtině) 

 Doporučující dopis vysokoškolského pedagoga (v němčině, popř. angličtině) 

 Potvrzení o přijetí do doktorského studia, kopie dodatku k magisterskému diplomu (v 

AJ), celkový studijní průměr za magisterské studium 

 Potvrzení o stupni znalosti němčiny nebo angličtiny (certifikát o složení jazykové 

zkoušky, potvrzení z jazykové školy či katedry jazyků na fakultě) 

 Předběžný příslib přijetí od pedagoga z partnerské univerzity 

 


