Nabídka stipendijních pobytů pro studenty a doktorandy v akademickém roce
2018/2019 v rámci přímé meziuniverzitní spolupráce s německými a švýcarskými
univerzitami a letních jazykových kurzů němčiny v roce 2018
V akademickém roce 2018/2019 jsou v rámci meziuniverzitních dohod nabízena
jednosemestrální a dvousemestrální stipendia na partnerských univerzitách v Německu
a ve Švýcarsku.
Seznam předpokládaných nabízených míst:
1. Stipendijní pobyty pro studenty a doktorandy:
Univerzita:
Bayreuth
Frankfurt/Main
Leipzig
Heidelberg
Saarbrücken
Basel

- 2 místa semestrální
- 2 místa semestrální
- 1 místo semestrální (ZS)
- 1 místo roční nebo 2 semestrální
- 2 místa semestrální (ZS)
- 2 místa semestrální

Podklady k žádosti o stipendium:








Před podáním vytištěné přihlášky s povinnými přílohami na OZS je nutná registrace
na: E-application
strukturovaný životopis v němčině
studijní záměr (motivační dopis) v němčině
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)
potvrzený přehled studijních výsledků v němčině či angličtině (týká se studentů v
magisterských a bakalářských studijních programech)
potvrzení o přijetí do doktorského studia, kopie diploma supplement a kopie
vysvědčení o státní závěrečné zkoušce s německým či anglickým překladem (pro
doktorandy)

Všechny podklady je nutno předložit v němčině (či v angličtině, pokud je tak
uvedeno) ve dvojím vyhotovení – v jednom originálu a jedné kopii tohoto
originálu! Pokud přihlášky nebudou obsahovat požadované podklady, nebude
předložený materiál akceptován.

2. Jednoměsíční letní jazykové kurzy němčiny v roce 2018
Univerzita

Počet míst Pro studenty těchto oborů Termíny kurzů:

Bamberg
HU-Berlin

- 1 místo
- 1 místo

Bonn
Heidelberg
Saarbrücken
Giessen

- 1 místo
- 3 místa
- 3 místa
- 1 místo

Dresden

- 2 místa

Germanistika (3. – 28. 8. 2018)
Germanistika, případně jiné obory (kurz Deutsch Erleben,
18. 6. – 13. 7. 2018)
pro všechny obory (7. – 31. 8. 2018)
pro všechny obory (2. – 29. 8. 2018)
pro všechny obory (3. – 29. 8. 2018 nebo 5. – 28. 9. 2018)
pro všechny obory (září 2018, přesný termín bude
Giessenem upřesněn)
pro všechny obory (kurz v termínu 18. 6. – 13. 7. nebo 16. 7. 10. 8. nebo 3. – 28. 9. 2018). TU Dresden dosud definitivně
nepotvrdila nabídku stipendií. V případě zájmu o tento
kurz by si měli studenti vybrat tedy ještě jiný kurz jako
alternativu.

Podklady k žádosti o jazykový kurz:
-

vyplněný formulář přihlášky na jazykový kurz
motivační dopis v němčině
strukturovaný životopis v němčině

