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Číslo článku

JAPONSKO

Druh pobytu
(komu je určen, obory)

Věkový
limit

Studijní a výzkumné pobyty pro studenty
doktorských studijních programů, akademické
pracovníky, absolventy magisterských studijních
narozen/a
programů, příp. bakalářských studijních
po 2.4.1986
programů a studenty posledního ročníku
magisterských (příp. i bakalářských) studijních
programů (nástup duben, ev. říjen 2020)
Stipendia k absolvování VŠ studia v Japonsku
pro absolventy SŠ (žáky posledních ročníků,
kteří ukončí studium maturitou do března 2020)
a pro studenty prvních ročníků VŠ v ČR,
zahájení pobytu v dubnu 2020

narozen/a
mezi 2. 4.
1999 a 1. 4.
2004

Požadovaný
jazyk

A (J)

A (J) - viz
podrobné
informace

Délka
Nabízená
pobytu
stipendia
Přijímající
Úhrada
Úhrada
roky (r),
místa (M),
organizace cestovného pobytu
semestry (s), Jiné
roky (r),
měsíce (m), údaje
měsíce (m),
týdny (t),
týdny (t), dny (d)
dny (d)

MŠ Jap.

MŠ Jap.

MŠ Jap.

MŠ Jap.

Termín
odevzdání
přihlášek

MŠ
Jap.

počet stipendií
určí plátce, který
rozhodne o
přijetí stipendistů
do února 2020

18 - 24 m

bude
upřesněno
po notifikaci
nabídky

MŠ
Jap.

počet stipendií
určí plátce, který
5-7 r - viz
rozhodne o
podrobné
přijetí stipendistů
informace
do prosince
2019

bude
upřesněno
po notifikaci
nabídky

JAPONSKO
● Postgraduální stipendia v délce 18-24 měsíců
● Stipendia k absolvování vysokoškolského studia v Japonsku
Postgraduální stipendia v délce 18-24 měsíců
Ministerstvo školství, kultury, sportu, vědy a technologie Japonska (Monbukagakusho) každoročně nabízí české straně na základě mezivládní dohody o kulturní
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spolupráci stipendijní pobyty v délce 18-24 měsíců. Obvykle přiznává 3 stipendia.
Výběrové řízení pořádá Velvyslanectví Japonska v Praze. Velvyslanectví v minulých letech notifikovalo nabídku Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy ČR (MŠMT)
a požadovalo předání přihlášek uchazečů a uchazeček jeho prostřednictvím.
K zařazení na seznam uchazečů a uchazeček, který předá MŠMT spolu s vyplněnými přihláškami velvyslanectví, je tedy zapotřebí, aby uchazeče/uchazečky doporučila
ministerstvu veřejná vysoká škola, na níž uchazeč/uchazečka studuje, popř. kterou absolvoval, a to prostřednictvím formuláře "Návrh na vyslání / Žádost o přiznání
stipendia". Pro účely nominace zcela postačuje potvrzení formuláře součástí vysoké školy, nevyžaduje se potvrzení vydané rektorátem. K formuláři Návrh na vyslání
/ Žádost o přiznání stipendia uchazeči a uchazečky přikládají dokumentaci v anglickém nebo japonském jazyce, kterou požaduje japonská strana. Pro předložení nominace
kandidátů/kandidátek japonské straně je tedy nutné shromáždění další dokumentace v rozsahu, který určí plátce (Monbukagakusho) a jeho zástupce v ČR – Velvyslanectví
Japonska v České republice. Informaci o rozsahu shromažďovaných údajů je možné získat z publikace na webu Velvyslanectví Japonska v České republice:
http://www.cz.emb-japan.go.jp/cz/jicc_study.html.
Po notifikaci nabídky stipendií, k níž pravděpodobně dojde v dubnu 2019, bude na tomto místě zveřejněn odkaz na stránky, z nichž si budou zájemci moci stáhnout aktuální
formuláře a informační materiál, a určen termín pro odevzdání přihlášek s požadovanými přílohami. Po předání přihlášek pozve Velvyslanectví Japonska uchazeče
a uchazečky na první část výběrového řízení, kterou představují písemné testy z japonského a anglického jazyka. Následně proběhnou pohovory s těmi, kteří úspěšně
absolvují písemné testy. Další část výběrového řízení probíhá v Japonsku, kde příslušná komise Monbukagakusho rozhodne o konečných výsledcích. Úspěšní
uchazeči/uchazečky stipendijní pobyt zahájí v dubnu, popř. v říjnu roku 2020.
Na základě informačního materiálu platného pro předchozí rok uvádíme níže hlavní požadavky japonské strany s výhradou, že přesné podmínky budou známy až po
notifikaci nabídky na rok 2020:
●
●

●
●
●

●

Uchazeč/ka musí být občanem/občankou České republiky. Uchazeč/uchazečka musí být narozen/a po 2. 4. 1986.
Požaduje se ukončené vysokoškolské vzdělání, tj. minimálně absolvování bakalářského studijního programu (pozn.: absolventi doktorských studijních programů
se mohou o stipendium ucházet pouze za předpokladu, že hodlají v Japonsku absolvovat studium vedoucí k získání titulu). Uchazeči/uchazečky, kteří/které jsou
zapsáni/zapsány v magisterských studijních programech a uspějí ve výběrovém řízení, musí svůj magisterský studijní program v České republice úspěšně
absolvovat ještě před zahájením stipendijního pobytu v Japonsku. Pokud by tuto podmínku nesplnili, nárok na stipendium zaniká.
Stipendijní program umožňuje výzkumnou stáž nebo studium vedoucí k získání titulu.
Obor zamýšleného výzkumu/studia musí být totožný nebo souviset s oborem, který uchazeč/ka vystudoval/a.
Uchazeči/uchazečky musí být ochotni/y osvojit si japonštinu. Pokud je jejich znalost japonštiny nedostatečná a japonská strana jim stipendium udělí, budou po
příjezdu do Japonska nejprve zařazeni/y do půlročního jazykového kurzu, jehož úspěšné zvládnutí podmiňuje pokračování stipendijního pobytu. Dostatečná
předchozí znalost japonštiny je povinnou podmínkou v případě oborů, pro jejichž studium je znalost jazyka nezbytná (japanologie, japonské dějiny,
japonské právo atp.). Předchozí (certifikovaná) znalost japonského jazyka může být výhodou i v případě ostatních oborů.
Podmínkou je rovněž dobrý zdravotní stav. Jedním z dokladů je i potvrzení o zdravotním stavu na předepsaném formuláři.
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●
●
●

Příslušníci ani civilní zaměstnanci armády nejsou vhodnými kandidáty.
O stipendium nemůže žádat student/ka, který/á je již zapsán/a na japonské univerzitě nebo na ní bude studovat, byť jako samoplátce, v době mezi podáním
žádosti o stipendium a plánovaným začátkem stipendijního pobytu.
Monbukagakusho stanoví, že uchazeč/ka nesmí na dobu stipendijního pobytu v Japonsku (duben 2020 – duben 2022) žádat o žádné jiné stipendium, tj. nejen
v Japonsku, ale v žádné jiné zemi.

Uchazeči/uchazečky, kteří/které uspějí ve výběrovém řízení, si musí sami předjednat přijetí na konkrétní vysokou školu v Japonsku, na níž hodlají studovat.
Stipendia k absolvování vysokoškolského studia v Japonsku
Ministerstvo školství, kultury, sportu, vědy a technologie Japonska (Monbukagakusho) pravděpodobně nabídne na rok 2020 stipendia k absolvování vysokoškolského
studia v Japonsku, tj. víceletá stipendia, která umožní absolvování ročního přípravného vzdělávání a čtyřletého bakalářského studijního programu, resp. šestiletého
magisterského studijního programu v případě některých oborů – všeobecné lékařství, zubní lékařství, veterinární lékařství. Celková délka stipendijního pobytu je tedy 5 – 7 let
(resp. 4 – 6 let bez přípravných kurzů) v závislosti na oboru. Stipendisté s vynikajícími výsledky během studia v bakalářském studijním programu mohou požádat o prodloužení
stipendia, které by jim umožnilo absolvovat navazující magisterský studijní program.
Výběrové řízení uspořádá Velvyslanectví Japonska v Praze, které v minulosti žádalo o předání přihlášek uchazečů prostřednictvím Ministerstva školství, mládeže a
tělovýchovy ČR (MŠMT). K zařazení na seznam uchazečů, který předá MŠMT spolu s vyplněnými přihláškami velvyslanectví, je zapotřebí, aby uchazeče/uchazečky
doporučila ministerstvu vysoká či střední škola, kterou uchazeč/ka navštěvuje, příp. střední škola, kterou uchazeč/ka již absolvoval/a, prostřednictvím formuláře "Návrh na
vyslání / Žádost o přiznání stipendia". K němu uchazeči a uchazečky přikládali dokumentaci v anglickém nebo japonském jazyce, kterou požaduje japonská strana. Pro
předložení nominace kandidátů/kandidátek japonské straně je tedy nutné shromáždění dokumentace v rozsahu, který určí plátce (Monbukagakusho) a jeho zástupce v ČR –
Velvyslanectví Japonska v České republice. Informaci o rozsahu shromažďovaných údajů je možné získat z publikace na webu Velvyslanectví Japonska v České republice:
http://www.cz.emb-japan.go.jp/cz/jicc_study.html.
Po notifikaci nabídky stipendií, k níž pravděpodobně dojde v dubnu 2019, bude na tomto místě zveřejněn odkaz na stránky, z nichž si budou zájemci moci stáhnout aktuální
formuláře a informační materiál, a určen termín pro odevzdání přihlášek s požadovanými přílohami. Po předání přihlášek pozve Velvyslanectví Japonska uchazeče
a uchazečky na první část výběrového řízení, kterou představují písemné testy.
Zájemci o studium některého z oborů sociálních a humanitních věd budou podrobeni písemnému testu z matematiky, anglického a japonského jazyka (celkem 3 testy). Zájemci
o studium přírodních věd, technických oborů, lékařství atp. musí vykonat test z matematiky, anglického jazyka, dvou přírodovědných předmětů v závislosti na zvoleném oboru
(fyzika a chemie nebo chemie a biologie) a z japonského jazyka (celkem 5 testů). Následovat budou pohovory s uchazeči/uchazečkami, kteří/které úspěšně absolvují písemné
testy. Další část výběrového řízení probíhá v Japonsku, kde příslušná komise Monbukagakusho
rozhodne o konečných výsledcích.
Úspěšní uchazeči/uchazečky stipendijní pobyt zahájí v dubnu roku 2020.

