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Švýcarská vládní stipendia na rok 2018 - 2019
A. Vláda Švýcarské konfederace nabízí České republice pro rok 2018-2019 v rámci výměnného programu celkem dvě univerzitní
stipendia. Stipendia ve všech akademických oborech včetně medicíny jsou určena mladým vědcům s vynikajícími výsledky za účelem
absolvování vědeckého, doktorského nebo postdoktorského pobytu.
B. Vláda Švýcarské konfederace nabízí českým pokročilým studentům uměleckých směrů (držitelům titulu bakalář nebo ekvivalentního)
možnost ucházet se o přidělení stipendia v rámci zvláštního multilaterálního kontingentu. Pro přidělení stipendia je důležitá kvalita
kandidatury, nikoliv státní příslušnost uchazeče.
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Detailní informace Spolkové stipendijní komise pro zahraniční studující (FCS) o jednotlivých typech stipendií včetně seznamů dokumentů
požadovaných k přihláškám jsou k dispozici na webové stránce Státního sekretariátu pro vzdělání, výzkum a inovaci (SBFI):
English: www.sbfi.admin.ch/scholarships_eng
Français: www.sbfi.admin.ch/scholarships_fr
Italiano : www.sbfi.admin.ch/scholarships_it
Deutsch: www.sbfi.admin.ch/scholarships_de
Zájemci, kteří splňují formální podmínky pro přidělení stipendia, obdrží na základě své žádosti od Akademické informační agentury (AIA)
elektronickou cestou podklady pro podání žádosti v anglickém jazyce.
Tyto podklady nebudou na webu Akademické informační agentury z důvodu možného zneužití zveřejněny. Je nutné je vyžádat e-mailem na níže
uvedené adrese AIA.
Jedná se o:
1. „Application Guidelines for Candidates fo the Academic year 2018-2019” (Specifikace jednotlivých stipendií, předpoklady pro kandidaturu,
podklady, potřebné pro podání žádosti, jakož i informace o švýcarských univerzitách a vysokoškolských institucích)
2. „Application for a Swiss Government Excellence Scholarship“ Academic Year 2018-2019
3. „Research Proposal for the Swiss Excellence Scholarship“
4. „Confidential letter of reference“
5. „Medical Certificate“
6. Swiss Government Excellence Scholarships for Foreign Scholars and Artists: „Will you be my supervisor?“
7. Každý uchazeč dodá společně s doklady požadovanými švýcarskou stranou také vyplněný a veřejnou vysokou školou nebo její součástí
potvrzený formulář „Návrh na vyslání/Žádost o přiznání stipendia“.
Uzávěrka podání žádostí: 16. 11. 2017
u instituce: Dům zahraniční spolupráce, Akademická informační agentura (AIA) Na Poříčí 1035/4 110 00 Praha 1
Dotazy zodpoví:
Dům zahraniční spolupráce, Akademická informační agentura, Na Poříčí1035/4, 110 00 Praha 1
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E-Mail: aia@dzs.cz
Tel.: 00420 221 850 505 Mgr. Eva Jermanová
Švýcarské velvyslanectví v Praze, Pevnostní 588/7, 162 01 Praha 6
E-Mail: pra.vertretung@eda.admin.ch
Tel.: 00420 220 400 611 Fax: 00420 224 311 312
Web: www.eda.admin.ch/prag
Komise, složená ze zástupců Švýcarského velvyslanectví, Ministerstva školství a Akademické informační agentury provede předvýběr kandidatur,
které budou poté postoupeny Švýcarským velvyslanectvím Federální stipendijní komisi (FCS) k finálnímu výběru.
Nejpozději koncem května 2018 budou žadatelé stipendijní komisí informováni o výsledku své kandidatury.
Kandidáti, jejichž žádosti FCS zaslány nebudou, obdrží od Akademické informační agentury vyrozumění.
Pro podání žádosti o všechny typy stipendií platí:












Žádosti se podávají ve trojím vyhotovení na oficiálním formuláři „Application for a Swiss Government Excellence Scholarship“ (název formuláře je
uveden ve 4 jazycích).
Žádosti musí být vyplněny na počítači; ručně vyplněné žádosti nejsou akceptovány.
Žádosti musí být dodány ve stanoveném termínu a s kompletními přílohami. Přílohy je nutno seřadit v požadovaném pořadí – viz „Application
Guidelines“ str. 15-17
Na každý formulář uchazeč nalepí svou fotografii.
Kopie univerzitních diplomů/vysvědčení v první složce musí být oficiálně ověřeny a přeloženy, pokud nebyly vystaveny v latině, angličtině, němčině,
francouzštině nebo italštině. Ověření mohou provést i univerzity. (Do dalších dvou složek stačí prosté fotokopie dokladů včetně prostých fotokopií
překladů).
Doklady se nesmí vkládat do plastikových folií nebo mapiček.
Kandidáti musí předložit svůj vědecký záměr na formuláři „Research Proposal for the Swiss Excellence Scholarship“.
Dvě doporučení od profesorů z dosud navštěvované školy musí být podána na formuláři „Confidential letter of reference“.
Potvrzení o zdravotním stavu musí být vyplněno praktickým lékařem na čtyřjazyčném formuláři „Medical Certificate“.
Kopie pasu (stránka s osobními údaji).

