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Číslo článku

NĚMECKO – Nadace Mummertových

Druh pobytu
(komu je určen, obory)

Studijní pobyty pro
studenty posledního
ročníku
nebo absolventy
bakalářského studia
oborů: ekonomických,
technických,
přírodovědných nebo
cestovního ruchu

Věkový Požadovaný
limit
jazyk

N+A

Přijímající
organizace

Nadace Rochuse
a Beatrice
Mummertových
(program je
spravován nadací
Robert Bosch
Stiftung ve
Stuttgartu)

Úhrada
cestovného

Úhrada
pobytu

Nadace Rochuse Nadace Rochuse
a Beatrice
a Beatrice
Mummertových Mummertových

Nabízená
stipendia
místa (M),
roky (r),
měsíce (m),
týdny (t), dny (d)

Počet míst závisí
na celkovém
umístění v rámci
multilaterálního
programu

Délka
pobytu
roky (r),
semestry
(s),
měsíce
(m),
týdny (t),
dny (d)

Jiné údaje

2,5 r

Podmínkou
pro získání
stipendia je
návrat do ČR
po ukončení
studia v SRN

Termín
odevzdání
přihlášek

1. 11. 2014
(Přihlášky
mohou být
podávány
od
1. 9. 2014)

Stipendia nadace Mummertových pro studium technických, ekonomických, přírodovědných oborů a oborů cestovního ruchu určena pro budoucí manažery.
Nadace Rochuse a Beatrice Mummertových (Rochus und Beatrice Mummert-Stiftung) je spravována Nadací Roberta Bosche (Robert Bosch Stiftung).
Jejím cílem je podpořit země střední a jihovýchodní Evropy ve výchově vedoucích pracovníků.
Nadace Mummertových uděluje stipendia budoucím manažerům ze zemí střední a jihovýchodní Evropy v oborech ekonomie, technika, přírodní vědy a cestovní ruch.
Studium je možné na Vysoké škole v Cáchách (RWTH Aachen), Univerzitě v Kolíně nad Rýnem (Universität zu Köln) a na Vysoké škole sportu taktéž v Kolíně nad Rýnem
(Deutsche Sporthochschule Köln).
S přijetím stipendia se studenti zavazují bezprostředně po ukončení studia v Německu k návratu do své země, kde jako absolventi tohoto programu následně zpravidla působí
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ve vedoucích pozicích v soukromých firmách, státní správě nebo veřejném sektoru. Vedle odborné kvalifikace je během výběrového řízení kladen velký důraz na osobnostní
předpoklady uchazečů. Nadace předpokládá, že stipendisté během studia v Německu aktivně sledují kulturní a politické dění, navazují kontakty s ostatními studenty a podílejí
se na rozvoji tohoto stipendijního programu.
Stipendium nadace Mummertových umožňuje 2,5leté navazující magisterské studium v Německu vedoucí k získání titulu „Master“ včetně 4 až 5 měsíců praxe v některém
německém podniku či instituci. Stipendium je poskytnuto nejprve na jeden akademický rok. O prodloužení stipendia rozhodují studijní výsledky a aktivita stipendisty v rámci
studentské samosprávy.
O stipendium se mohou ucházet studenti, kteří jsou v době podání žádosti v posledním ročníku bakalářského studia a absolventi bakalářského studia. Bakalářský diplom musí
být předložen nejpozději s nástupem studia v Německu.
Nutná je velmi dobrá znalost německého jazyka a anglického jazyka.
Výše stipendia činí 900 eur měsíčně. Kromě toho jsou vypláceny různé příplatky (příspěvek na ubytování, na studijní pomůcky a na zdravotní pojištění, cestovné, aj.),
studující dostanou k dispozici také příspěvek na počítačové vybavení. Školné hradí Nadace Mummertových.
Podrobné informace s přesnými pokyny pro podání žádostí jsou k dispozici na stránkách nadace www.mummertstiftung.de.

Organizace výběrového řízení:
Přihláška musí obsahovat:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

vyplněný formulář přihlášky v německém jazyce (od července ke stažení na internetové stránce nadace www.mummertstiftung.de) s aktuální fotografií
strukturovaný životopis v německém jazyce
motivační esej (v rozsahu maximálně 3 stran) v německém jazyce
doklady o dosavadním vzdělání (kopie maturitního vysvědčení, výpis zkoušek z vysoké školy, kopie vysvědčení o bakalářské zkoušce apod. s uvedením všech
známek - všechny doklady o vzdělání musí být opatřeny německým, případně anglickým překladem)
doklad o znalosti německého jazyka (nejlépe DSH, Test DaF, DSD II nebo Zentrale Oberstufenprüfung, případně jiná zkouška na obdobné úrovni). Certifikát
o složení jazykové zkoušky je nutné předložit nejpozději v okamžiku nástupu ke studiu v Německu. Při podání přihlášky jazykový certifikát není vyžadován.
případně další pro přihlášku relevantní podklady (dle uvážení uchazeče)

Podrobné informace k vyžadovaným podkladům naleznete na konci přihlášky.
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Výše uvedené materiály je nutné zaslat e-mailem nebo poštou v době od 1. září 2014 do 1. listopadu 2014 na adresu:
Rochus und Beatrice Mummert-Stiftung
in der Robert Bosch Stiftung
Programmmanagement
Heidehofstr. 31
70184 Stuttgart
Deutschland
mummertstipendium@bosch-stiftung.de
Po odeslání kandidatury do Německa jsou uchazeči z ČR povinni vyplnit „Návrh na vyslání/Žádost o přiznání stipendia“.
Součástí výběrového řízení je vždy osobní pohovor s uchazečem – to se týká jak předvýběru, který se bude konat v prosinci 2014 v Praze, tak konečného výběru
v únoru 2015 v Kolíně nad Rýnem (účastníkům konečného výběru v Německu jsou nadací hrazeny cestovní náklady, ubytování a strava po dobu výběrového řízení).
Rozhodujícím kritériem výběru je kvalita uchazečů, z tohoto důvodu neexistují žádné množstevní kvóty pro jednotlivé země.
Kontaktní osoba:
Karina Jankowski
Projektleitung
mummertstipendium@bosch-stiftung.de

