STIPENDIJNÍ POBYTY NA ZÁKLADĚ MEZINÁRODNÍCH SMLUV - VÝBĚROVÁ ŘÍZENÍ 2018/2019 ● IZRAEL

Číslo článku

IZRAEL

Druh pobytu
(komu je určen, obory)

Věkový Požadovaný
limit
jazyk

Přijímající
organizace

5M

8m

6M

3t

A, příp.
MZV
hebrejština Státu Izrael

VŠ

MZV
Státu
Izrael

Letní kursy hebrejštiny
12 (ULPAN) v roce 2018

hebrejština,
MZV
A
Státu Izrael

VŠ

MZV
Státu
Izrael

VŠ

MZV
Státu
Izrael

7

A

MZV Státu
Izrael

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

Úhrada
pobytu

Studijní pobyty pro
absolventy nejméně BSP,
nabídka není určena ke
studiu oborů všeobecné
lékařství (ani specializace),
13 zubní lékařství
a veterinární lékařství;
vyloučena je rovněž
pracovní praxe v rámci
studia

Studijní, výzkumné nebo
přednáškové pobyty pro
akademické pracovníky
(předpokladem jsou již
navázané kontakty
s partnerskými institucemi
v Izraeli)

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

Úhrada
cestovného

Jiné údaje

Studijní záměr v AJ.
Výhodou je již navázaný
kontakt s izraelskou VŠ.

Termín
odevzdání
přihlášek

23. 11. 2017
do 12:00

23. 11. 2017
do 12:00
Studijní záměr v AJ.

4M

5d

Podmínkou je již navázaný
kontakt s izraelskou VŠ.

23. 11. 2017
do 12:00
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Izraelská strana nabízí na základě Programu spolupráce v oblasti školství, vědy a kultury mezi vládou České republiky a vládou Státu Izrael na léta 2016 – 2019 (dále jen
„Program spolupráce“) na akademický rok 2018/2019:




5 stipendií v délce 8 měsíců (článek 13), určená k absolvování studijních nebo výzkumných pobytů na izraelských vysokých školách v akademickém roce 2018/2019;
6 stipendií v délce 3 týdnů (článek 12) k absolvování letních jazykových kurzů (ULPAN) v roce 2018;
4 stipendia v délce 5 dnů (článek 7) určená ke studijním, výzkumným a přednáškovým pobytům akademických pracovníků v kalendářním roce 2018.

Podmínky studijních a výzkumných pobytů podle článku 13 Programu spolupráce:
O stipendium se mohou ucházet:
studenti a studentky navazujících magisterských studijních programů a doktorských studijních programů veřejných vysokých škol v České republice všech studijních oborů
s výjimkou oborů v oblasti zdravotnictví (zejména všeobecné lékařství a specializace a zubní lékařství) a veterinárního lékařství, případně absolventi a absolventky
bakalářských, magisterských a doktorských studijních programů veřejných vysokých škol v České republice. Parametry stipendijního programu rovněž neumožňují studium,
jehož součástí by byla i pracovní praxe.
Požaduje se znalost anglického jazyka, případně též s ohledem na oborové zaměření či jazyk výuky v konkrétním programu izraelské vysoké školy i znalost hebrejského
jazyka.
Uchazeči a uchazečky o stipendijní pobyty podle článku 13 Programu spolupráce musí doručit do sídla Akademické informační agentury
(Dům zahraniční spolupráce, AIA, Na Poříčí 1035/4, 110 00 Praha 1)
do 23. listopadu 2017 do 12:00 hodin tyto dokumenty:
1.
2.
3.
4.

vyplněný a veřejnou vysokou školou nebo její součástí potvrzený formulář "Návrh na vyslání/Žádost o přiznání stipendia",
motivační dopis v anglickém jazyce;
plán studijního/výzkumného pobytu v anglickém jazyce;
doklad o vykonaných zkouškách s uvedením celkového prospěchu v anglickém jazyce (resp. kopii dvojjazyčného dodatku k diplomu);

Jestliže počet přihlášených uchazečů a uchazeček převýší počet nabízených stipendií, proběhne výběrové řízení formou pohovoru a/nebo posouzení předložené
dokumentace. O uspořádání výběrového řízení a jeho formě rozhoduje plátce stipendia, Ministerstvo zahraničních věcí Státu Izrael, a jeho zástupce v České republice,
Velvyslanectví Státu Izrael v ČR. Případné pohovory by se uskutečnily v prosinci 2017 v termínu, o němž budou uchazeči/uchazečky informováni/y po 23. 11. 2017. Náhradní
termíny se nenabízejí.
Uchazeči/uchazečky, kteří/které uspějí v prvním kole výběrového řízení, budou nominováni/nominovány na udělení stipendií. Druhé kolo výběrového řízení probíhá v Izraeli
formou posouzení dokumentace. O přiznání stipendií rozhoduje jejich plátce – Ministerstvo zahraničních věcí Státu Izrael, které jedná o přijetí nominovaných kandidátů
a kandidátek s izraelskými vysokými školami. Výsledky tohoto druhého kola výběrového řízení by měly být známy do konce července 2018. O samotném přijetí ke studiu, resp.
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realizaci výzkumného záměru, rozhodují autonomní vysoké školy. Získání předběžného akceptačního dopisu/zvacího dopisu usnadní a urychlí přijímací řízení na vysoké škole,
nepředstavuje však samo o sobě záruku přiznání stipendia.
Izraelská strana poskytovala podle Programu spolupráce přijatým kandidátům/kandidátkám plné stipendium a vyplácela jim měsíční částku 850,- USD. V případě standardních
studijních programů plátce hradil školné/zápisné až do maximální výše 6500,- USD. Jestliže si stipendisté vybrali nákladnější standardní studijní program, museli uhradit z
vlastních prostředků rozdíl mezi výší poplatků za studium a stanovenou maximální částkou.
Jestliže si uchazeč/uchazečka zvolil/a jiný typ studijního nebo výzkumného programu, plátce poskytoval nižší částku na úhradu školného/zápisného a stipendisté museli vlastní
investicí školné dorovnat – viz podrobné podmínky publikované na internetových stránkách Ministerstva zahraničních věcí Státu Izrael na:
http://mfa.gov.il/MFA/MFA-Archive/2003/Pages/Scholarships%20Offered%20by%20the%20Israeli%20Government%20to.aspx, odkaz Instructions for completing scholarship
application forms (bod 5.2.). Plátce v uvedeném dokumentu vymezuje šest různých kategorií studijních programů, z nichž kategorie „Special Programs“ zahrnuje zvláštní
postgraduální programy s výukou v angličtině, v jejichž případě stipendium pokrývá pouze část školného podle uvážení plátce (tj. i když celkové školné nedosahuje částky
6500 USD, stipendium nezahrnuje refundaci celého školného). Zájemcům se doporučuje, aby sledovali zmíněné stránky a seznámili se s aktuálními podmínkami pobytů a
požádali izraelskou vysokou školu o informaci, do jaké kategorie jimi zvolený studijní program spadá.
Podmínky stipendijních pobytů na třítýdenní letní kurzy hebrejštiny (ULPAN) v roce 2018 podle článku 12 Programu spolupráce:
Nabídka je určena studentům/studentkám veřejných vysokých škol a mladým akademickým pracovníkům/pracovnicím (pozn.: v případě účasti akademických pracovníků je
nutné akceptovat to, že organizátoři kurzů počítají primárně s účastí studentů a tomu odpovídá ubytování).
Požaduje se alespoň základní znalost moderní hebrejštiny.
Uchazeči/uchazečky o stipendijní pobyty podle článku 12 Programu spolupráce musí doručit do sídla Akademické informační agentury
(Dům zahraniční spolupráce, AIA, Na Poříčí 1035/4, 110 00 Praha 1)
do 23. listopadu 2017 do 12:00 hodin tyto dokumenty:
●
●

vyplněný a veřejnou vysokou školou nebo její součástí potvrzený formulář "Návrh na vyslání/Žádost o přiznání stipendia"
motivační dopis v anglickém jazyce, případně též v hebrejštině.

Jestliže počet přihlášených uchazečů a uchazeček převýší počet nabízených stipendií, proběhne výběrové řízení formou pohovoru a/nebo posouzení předložené
dokumentace. O uspořádání výběrového řízení a jeho formě rozhoduje plátce stipendia, Ministerstvo zahraničních věcí Státu Izrael, a jeho zástupce v České republice,
Velvyslanectví Státu Izrael v ČR. Případné pohovory by se uskutečnily v prosinci 2017 v termínu, o němž budou zájemci informováni po 23. 11. 2017. Náhradní termíny se
nenabízejí.
Uchazeči/uchazečky, kteří/které uspějí v prvním kole výběrového řízení, budou nominováni/nominovány na udělení stipendií. O jejich přiznání rozhoduje plátce stipendia –
Ministerstvo zahraničních věcí Státu Izrael, které jedná o přijetí nominovaných kandidátů a kandidátek s organizátory letních jazykových kurzů ULPAN. Výsledky tohoto
druhého kola výběrového řízení by měly být známy do konce června 2018.
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Součástí stipendia je bezplatná výuka a ubytování po dobu konání kurzu.
Podmínky stipendijních pobytů akademických pracovníků/pracovnic podle článku 7 Programu spolupráce:
Nabídka je určena akademickým pracovníkům/pracovnicím veřejných vysokých škol.
Požaduje se znalost anglického jazyka, resp. jazyka, který umožní komunikaci s garantem pobytu.
Uchazeči/uchazečky o stipendijní pobyty podle článku 7 Programu spolupráce musí doručit do sídla Akademické informační agentury
(Dům zahraniční spolupráce, AIA, Na Poříčí 1035/4, 110 00 Praha 1)
do 23. listopadu 2017 do 12:00 hodin tyto dokumenty:
●
●
●

vyplněný a veřejnou vysokou školou nebo její součástí potvrzený formulář "Návrh na vyslání/Žádost o přiznání stipendia"
motivační dopis v anglickém jazyce (pozn.: zájemci mohou přiložit rovněž další dokumentaci, která by mohla jejich žádost podpořit);
zvací dopis vystavený izraelskou vysokou školou (děkanátem nebo rektorátem) nebo akademickým pracovníkem.

Jestliže počet přihlášených uchazečů/uchazeček převýší počet nabízených stipendií, bude proveden výběr formou posouzení předložené dokumentace v prosinci 2017.
Uchazeči/uchazečky, kteří/které uspějí v prvním kole výběrového řízení, budou nominováni/nominovány na udělení stipendií. O jejich přiznání rozhoduje plátce stipendia –
Ministerstvo zahraničních věcí Státu Izrael, které jedná o přijetí nominovaných kandidátů a kandidátek s izraelskými vysokými školami.
Stipendium tvoří bezplatné ubytování hotelového typu po dobu 5 dnů. Jeho součástí není žádná finanční částka.

